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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 
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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 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 
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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

NAZARENKO k. RUSISË 
Një person i cili është kujdesur për një fëmijë për një kohë të gjatë si të ishte 

fëmija i tij, gëzon të drejtën e garantuar nga Neni 8 për jetë private dhe familjare. 
Ai nuk duhet të përjashtohet tërësisht nga jeta e fëmijës, edhe pasi është zbuluar 
se nuk është babai biologjik i fëmijës, përveç nëse ka arsye të rëndësishme që 
lidhen me interesin më të lartë të fëmijës. 

PARADISO AND CAMPANELLI k. ITALISË
Në rastin Paradiso dhe Campanelli k. Italisë, Gjykata Evropiane e të Drejtave 

të Njeriut (ECHR) vendosi, me pesë vota me dy, se një fëmijë i lindur me 
zëvendësimin jashtë vendit dhe ata që urdhëruan atë gëzojnë mbrojtjen e të drejtës 
së jetës familjare, edhe pse fëmija është marrë me mashtrim, kundrejt pagesës, pa 
lidhje gjenetike dhe pas një periudhe shumë të shkurtër të bashkëjetesës. Gjykata 
arriti në përfundimin se Italia mund të refuzojnë të njohë lidhjen familjare të 
themeluar në Rusi, por duke larguar fëmijën nga sponsorët/prindërit, ka cenuar 
të drejtën e tyre për jetë private dhe familjare. Gjykata konstatoi shkelje të Nenit 
8 - E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare (neni 8-1 -. Respekti për 
jetën familjare, Respekti për jetën private).

PENTIKÄINEN k. FINLANDËS
Kërkuesi është fotograf dhe gazetar, i cili po raportonte në një demonstrate, 

që degradoi në të dhunshme. Ai, sikurse edhe persona të tjerë u ndaluan, pas disa 
thirrjeve të policisë për t’u larguar nga vendi i ngjarjes. Kërkuesi u ankua për 
shkelje të Nenit 10 të Konventës. Gjykata konstatoi se autoritetet finlandeze kanë 
bazuar vendimet e tyre në arsye të mjaftueshme dhe kishin arritur një ekuilibër të 
drejtë midis interesave konkurruese në rrezik. Ata nuk kishin penguar me dashje 
mediat nga mbulimi i demonstratës. Z. Pentikäinen nuk ishte penguar nga kryerja 
e punën së tij si gazetar gjatë, ose pas demonstratës. Për pasojë, ndalimi i tij nuk 
përbënte cenim të Nenit 10 të Konventës. 

PETROPAVLOVSKIS k. LETONISË 
Kërkuesi është rezident i përhershëm jo-qytetar i Republikës së Letonisë, 

udhëheqës i një lëvizjeje kundër një reforme arsimore në Letoni, për të cilën ka 
bërë edhe deklarata publike. Në vitin 2004, kërkesa e tij për shtetësi letoneze është 
refuzuar dhe ankesat e tij të mëvonshme ishin të pasuksesshme. Në kërkesën e 
tij në Gjykatë, ai u ankua se ky refuzim ishte një masë ndëshkuese për shkak të 
kritikave ndaj Qeverisë. Gjykata vendosi se Nenet 10, 11 dhe 13 të Konventës 
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nuk ishin të aplikueshme në rastin konkret. Ajo vlerësoi se çështja e shtetësisë 
ishte e ndryshme nga liria e shprehjes dhe tubimit. Nuk ka fakte që tregojnë se ai 
ishte penguar nga pjesëmarrja në takimet apo lëvizje kundër Qeverisë.

ROHLENA k. REPUBLIKËS ҪEKE 
Kjo çështje ka të bëjë me parimin nullum crimen sine lege. Një shtetas i 

cili dhunonte në mënyrë të vazhdueshme bashkëshorten e tij është dënuar për 
rrahje e klasifikuar si një vepër penale vazhduese, kur ndërkohe nuk kishte një 
parashikim të tillë në Kodin Penal. Ndërkohë gjykata ka konstatuar se dënimi për 
një vepër penale “vazhduese” që përfshin akte të kryera përpara futjes së këtij 
nocioni në Kodin Penal, nuk përbën shkelje të Konventës. 

ROMAN ZAKHAROV k. RUSISË
Kërkuesi është kryeredaktor i një shoqërie botuese dhe i një reviste fluturimi. 

Operatorët e rrjetit të tij telefonik kanë instaluar pajisje, të cilat lejonin Shërbimin 
Federal të Sigurimit të përgjonte të gjitha komunikimet e tij pa autorizim paraprak 
gjyqësor Kërkuesi pretendoi in abstracto se sistemi i përgjimeve të fshehta të 
komunikimeve telefonike në Rusi kishte shkelur të drejtën e tij të respektimit 
të jetës private dhe korrespondencës dhe se ai nuk kishte asnjë mjet efektiv 
ankimi në këtë drejtim. Gjykata vendosi njëzëri se ka pasur shkelje të Nenit 8 të 
Konventës, pasi ligji rus nuk i plotëson kriteret e privatësisë dhe është i paaftë 
për ta kufizuar ndërhyrjen në të drejtat e individëve, vetëm për aq sa është e 
nevojshme në një shoqëri demokratike. Gjithashtu, ajo vlerëson se nuk ka nevojë 
për të shqyrtuar kërkesën sipas nenit 13 të Konventës.

RUSLAN YAKOVENKO k. UKRAHINËS
Ndalimi i një të dënuari si masë parandaluese derisa vendimi të marrë formë 

të prerë, edhe pasi kishte shlyer tërësisht dënimin e tij me burg përbën shkelje të 
Nenit 2 Protokolli 7 i Konventës. 

SHER DHE TË TJERË k. MBRETËRISË SË BASHKUAR 
Kërkuesit janë tre shtetas pakistanezë, të akuzuar për akte terrorizmi. Ata 

pretenduan se nuk iu ishte dhënë informacioni i duhur në lidhje me akuzat 
specifike kundër tyre, siç kërkohet nga Nenet 5 §§ 2 dhe 4 të Konventës; se 
procedura për shqyrtimin e kërkesave për urdhrin e ndalimit të mëtejshëm ishte e 
papajtueshme me Nenet 5 § 4 dhe 6 § 1; dhe se duke kontrolluar në shtëpitë e tyre 
është shkelur e drejta për të respektuar jetën private dhe Nenin 1 të Protokollit 
nr.1. Në lidhje me Nenin 5 § 4 të Konventës, Gjykata është e bindur se nuk ka 
pasur padrejtësi në procedurat që çojnë në dhënien e garancive të ndalimit të 
mëtejshëm. Në veçanti, mungesa e dispozitës ligjore të shprehur për emërimin 
e një avokati të posaçëm nuk e bën procedurën të papajtueshme. Për rrjedhojë 
nuk ka pasur shkelje të nenit 5 § 4 të Konventës. Në lidhje me Nenin 8 § 2 të 
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Konventës, Gjykata deklaroi se urdhri i kërkimit nuk mund të konsiderohet se ka 
qenë tepër i gjerë dhe ndërhyrja në të drejtën e kërkuesve për të respektuar jetën 
private dhe banesën ishte “e nevojshme në një shoqëri demokratike”. Ankesat e 
kërkuesve sipas nenit 5 §§ 2, në lidhje me dhënien e informacionit nga policia, për  
arsyet e arrestimit dhe paraburgimit janë të papranueshme dhe duhet të refuzohen 
në përputhje me nenin 35 §§ 1 dhe 4 të Konventës.

SZAFRAŃSKI k. POLONISË 
Kërkuesi ka pretenduar shkelje të Nenit 3 dhe 8 të Konventës për arsyet e 

trajtimit të keq në burrgjet polake e konkretisht mungesa e hapësirave ndarëse 
nga tualetet nga pjesët e tjera të ambienteve të qëndrimit. Gjykata ka konstatuar 
se nuk kemi shkelje të Nenit 3 të Konventës pasi kushtet e tjera ishin në rregull, 
por për këtë arsye ka konstatuar shkelje të Nenit 8 të konventës. 

Y. k. SLLOVENISË
Në gjykim Dhomës në rastin e Y. kundër Sllovenisë, Gjykata ka vendosur 

njëzëri, se kishte pasur një shkelje të nenit 3 (ndalimi i trajtimit çnjerëzor ose 
degradues) të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, dhe me gjashtë vota 
me 1, se ka pasur shkelje të nenit 8 (e drejta për respektimin e jetës private dhe 
familjare).

Rasti kishte të bënte me ankesën e një gruaje të re në lidhje me procedurën 
penale të ngritur kundër një miku të familjes, të cilin ajo e akuzoi se në mënyrë 
të përsëritur kishte abuzuar seksualisht ndaj saj, ndërsa ajo ishte e mitur, duke 
pretenduar se procedurat kanë qenë tepër të gjata dhe traumatike për të.

Gjykata vërejti se autoritetet sllovene kanë dështuar për të mbrojtur 
integritetin personal të viktimës së supozuar gjatë hetimit dhe gjykimit penal. 
Në veçanti, ata duhet të kishin penguar sulmuesin e pretenduar nga përdorimi i 
vërejtjeve ofenduese dhe poshtëruese, gjatë pyetjes së saj gjatë gjykimit.
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Në çështjen e Nazarenko k. Rusisë,

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (seksioni i parë), me trup gjykues 
të përbërë prej:

IsabelleBerro, President, 
ElisabethSteiner, 
KhanlarHajiyev, 
MirjanaLazarovaTrajkovska, 
JuliaLaffranque, 
KsenijaTurković, 
DmitryDedov,gjyqtarë, 
dheSørenNielsen, Kancelar seksioni,

Pas shqyrtimit me dyer të mbyllura më 23 qershor 2015,
Jep këtë vendim, i cili u mor në datën e lartpërmendur:

PROCEDURA

1. Çështja ka filluar në bazë të kërkesës (nr. 39438/13)kundër Federatës 
Ruse drejtuar në Gjykatë, sipas nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të 
Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga një shtetas 
rus, z.AnatoliySergeyevichNazarenko (“kërkuesi”), më 15 maj 2013.

2. Qeveria ruse (“Qeveria”) u përfaqësua nga z. G. Matyushkin, përfaqësuesi 
i Federatës Ruse në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut.

3. Kërkuesi pretendoi, në veçanti, se heqja e atësisëe kishte privuar atë nga 
e drejta për të takuar vajzën e tij apo të ngrinte padi civile në mbrojtje të 
të drejtave të saj dhe se nuk ishte informuar për datën e një seanceapeli.

4. Më 15 tetor 2013 kërkesa iu komunikua Qeverisë dhe pjesa tjetër e 
kërkesës u deklarua e papranueshme. Gjithashtu u vendos zbatimi i nenit 
41 të Rregullores së Gjykatës dhe të trajtohet me prioritet kërkesa.

FAKTET

I.  RRETHANAT E ÇËSHTJES

5. Kërkuesi ka lindur më 1965 dhe jeton nëUlan-Ude.
6. Në 2007 bashkëshortja e N. lindi vajzën, A.
7. Në 2010 kërkuesi dhe N. zgjidhën martesën.



13

8. Më 18 janar 2011, autoritetet për kujdesin dhe kujdestarinë e fëmijëve të 
qarkut Oktyabrsky (në vazhdim “Autoriteti për kujdesin ndaj fëmijëve”) 
përcaktuan vendbanimin e A.-së si vijon: në javën e dytë dhe të katërt 
(javët çift) do të qëndronte me kërkuesin dhe në javën e parë dhe të tretë 
(javët tek) me nënën e saj N. Në janar, qershor, korrik dhe gusht A. do të 
jetonte me kërkuesin një javë në muaj, sipas zgjedhjes së tij.

A.  Ngjarjet që paraprinë heqjen e atësisë
9. Më 22 mars 2011, kërkuesi zbuloi disa mavijosje në trupin e A.. Duke 

dyshuar se ajo ishte rrahur dhe abuzuar seksualisht nga partneri i ri i N., 
nuk pranoi ta kthente A. tek N.

10. Gjatë vitit në vijim A. jetoi me kërkuesin dhe gjyshen e saj nga babai. Në 
disa raste kërkuesi lejoi që N. të vizitonte A., por në praninë e tij.

11. Më 25 mars 2011, kërkuesi u ankua në polici dhe në Komitetin e Hetimeve 
të qarkut Oktyabrsky se vajza e tij A. ishte rrahur dhe abuzuar seksualisht 
nga partneri i N.. Komiteti i Hetimeve filloi një hetim paraprak.

12. Kërkuesi dhe N. iu drejtuan Gjykatës së qarkut Oktyabrsky të Ulan-Ude 
për nxjerrjen e një urdhri për vendbanimin e A.

13. Më 25 prill 2011, A. u mor në pyetje nga hetuesit, i asistuar nga një 
psikolog, në kuadrin e hetimit paraprak. A. deklaroi se donte të jetonte 
me kërkuesin, sepse ai ishte i mirë, ndërsa nëna e saj dhe partneri i ri i 
nënës së saj e kishin trajtuar keq. Ajo u mor në pyetje përsëri nga hetuesi, 
i asistuar nga një psikolog, më 27 qershor dhe 3 gusht të vitit 2011, dhe 
deklaratat e saj konfirmonin ato tëbëra më parë.

14. Më 19 maj 2011, gjykata e qarkutOktyabrsky e nxori urdhrin për 
vendbanimin e A., në favor të N. dhe hodhi poshtë kërkesën e ngjashme të 
kërkuesit. Gjykata konstatoi se të dy prindërit, deri në atë moment, kishin 
kontribuar në mënyrë të barabartë në edukimin e A.. Të dy kishin të ardhura 
të mjaftueshme financiare dhe kushte jetese të kënaqshme. Megjithatë, 
duke marrë në konsideratëgjininë dhe moshën e A., ishte epreferueshme 
që të rritej nga nëna e saj. Një fëmijë nën moshën dymbëdhjetëvjeçare 
mund të ndahet nga e ëma vetëm në rrethana të jashtëzakonshme. Në rastin 
konkret, nuk ekzistonin rrethana të tilla. N. ishte epunësuar dhe siguronte 
të ardhura të mjaftueshme. Nuk kishte asnjë dëshmi të neglizhencës apo 
keqtrajtimit nga ana e saj. Nxirjet e A. nuk ishin prova të mjaftueshme për 
të provuar keqtrajtimin, pasi ato mund të ishin shkaktuar edhe nga ndonjë 
rënie. Një hetim penal për pretendimet për keqtrajtimishte ende pezull. 
Psikologët dhe ekspertëte caktuar nga gjykata kishin konstatuar se A. 
ishteemocionalisht më afër babait të saj dhe gjyshes nga babai sesanënës 
e saj. Pretendimet për keqtrajtim nuk mund të merreshin parasysh në 
mungesë të fakteve të vërtetuara të keqtrajtimit nga ana e nënës. Prandaj 
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ishte në interesin më të mirë të A. të jetonte me nënën e saj.
15. Më 20 maj 2011, autoriteti për kujdesin ndaj fëmijëve vuri në dukje se 

A. dëshironte të jetonte me babanë e saj. Nga një inspektim i banesës së 
kërkuesit rezultoi se ai i kishte të gjitha kushtet për zhvillimin normal të 
A.. Prandaj, autoriteti për kujdesin ndaj fëmijëve vlerësoi se A. duhet të 
banonte me kërkuesin.

16. Më 22 qershor 2011, Gjykata Supreme e Republikës Buryatia la në fuqi 
vendimin e 19 majit 2011 të apelit. Ajo vërejti se, në kundërshtim me 
procedurën e parashikuar me ligj, Gjykata e qarkut kishte dështuar të 
merrte në konsideratë konstatimet dhe opinionin e autoritetit të kujdesit 
ndaj fëmijëve. Prandaj, Gjykata e qarkut ka kryer një shkelje të rëndë 
të procedurës. Megjithatë, duke pasur parasysh se opinioni i autoritetit 
të kujdesit ndaj fëmijëve ishte këshillimor dhe jo i detyrueshëm për 
gjykatën, mos marrja e tij në konsideratë nuk mund të përbënte bazë për 
një rishqyrtim të vendimit, i cili ishte i saktë në substancë.

17. Më 30 qershor 2011 Komiteti i Hetimet të qarkut Oktyabrsky filloi 
procedurën penale në lidhje me pretendimet për keqtrajtim dhe abuzim 
seksual të A.

18. Duke qenë se kërkuesi vazhdoi të mbante A., N. iu drejtuagjykatës së 
qarkut në Oktyabrsky për një urdhër gjyqësor që e detyronte kërkuesin të 
kthente A. tek ajo.

19. Më 29 nëntor 2011, gjykata e qarkut Oktyabrsky pranoi kërkesën e N.. 
Ajo konstatoi se kërkuesi kishte refuzuar respektimin e vendimit të 19 
majit 2011, të lënë në fuqi në apel. Ajo urdhëroi që, në përputhje me këtë 
vendim, kërkuesi të kthente A. tek N. Më 30 janar 2012 Gjykata Supreme 
e Republikës Buryatia la në fuqi këtë vendim të apelit.

20. Në një datë të paspecifikuar kërkuesi për herë të dytë i kërkoi gjykatës së 
qarkut në Oktyabrskyurdhërbanimi në lidhje me A., duke kërkuar në të 
njëjtën kohë kufizimin e të drejtave prindërore të N. mbi A..

21. Më 23 janar 2012, gjykata e qarkut Oktyabrsky hodhi poshtë kërkesën 
dhe konfirmoi urdhrin e saj të mëparshme se A. duhet të jetonte me nënën 
e saj, duke cituar të njëjtat arsye si në vendimin e 19 majit 2011. Gjykata 
nuk konstatoi asnjë arsye për të kufizuar të drejtat prindërore të N. ndaj 
A. Më 2 prill 2012, Gjykata Supreme e Republikës Buryatia la në fuqi 
këtë e rrëmbeu A. nga kërkuesi. Kështu, kërkuesi nuk mund të shihte më 
vajzën e tij.

22. Më 20 mars 2012 A. u mor në pyetje përsëri nga hetuesi, i asistuar nga 
një psikolog. Ajo tha se i pëlqente të jetonte me nënën e saj dhe ajo po e 
trajtonte mirë.

23. Më 23 prill 2012 A. u ekzaminua nga një panel psikologësh të caktuar nga 
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hetuesi në kuadër të procedurës penale. Ata konstatuan se A. nuk vuan nga 
ndonjë vonesë mendore ose çrregullim. Megjithatë, për shkak të moshës së 
saj, nivelit të zhvillimit dhe ndjeshmërisë së saj ndaj ndikimit të jashtëm, 
ajo nuk ishte në gjendje për të dhënë dëshmi të besueshme në lidhje me 
marrëdhëniet e saj me nënën, babanë apo partnerine ri të nënës së saj.

24. Më 30 prill 2013 Komiteti Hetimet e qarkut Oktyabrsky ndërpreu 
procedurën penale, pasi nuk kishte prova keqtrajtimi apo abuzimi seksual. 
Të nxirat mund të jenë shkaktuar nga ndonjë rënie. Sipas ekspertëve, 
deklaratat e A.-së se partneri e nënës së saj e kishte trajtuar atë keq nuk 
ishin të besueshme. Dëshmitarët nuk kishin dhënë asnjë informacion që 
mund të konfirmonte pretendimet e kërkuesit se A ishte abuzuar.

B.  Heqja e atësisë dhe pasojat e saj
25. Kërkuesi për herë të tretë iu drejtua gjykatës së qarkut Oktyabrsky për ti 

kërkuar nxjerrjen e njëurdhri që e bija te jetonte me të. Gjithashtu kërkoi 
heqjen e së drejtës prindërore të N në lidhje me A..

26. Ndërkohë që procesi i mësipërm vazhdonte, N. depozitoi një kërkesë në 
gjykatën e qarkut Oktyabrsky, ku kundërshtonte atësinë e kërkuesit në 
lidhje me A. dhe kërkonte heqjen e emrit të tij nga certifikata e lindjes së 
A. dhe mbiemri dhe patronimi i A. të ndryshoheshin.

27. Më 23 korrik 2012 testi i ADN vërtetoi se kërkuesi nuk ishte babai 
biologjik i A.-së.

28. Më 18 shtator 2012, gjykata e qarkut Oktyabrsky pranoi pretendimet e 
N.-së. Ajo konstatoi se kërkuesi nuk ishte babai biologjik i A.-së dhe se 
kështu ai nuk kishte më të drejta atësie mbi të. Gjithashtu, gjykata urdhëroi 
që emri i kërkuesit të hiqej nga certifikata e lindjes së A.-së si dhe mbiemri 
dhe patronim i saj të zëvendësoheshin me një mbiemër dhe patronim që 
nuk ishin të lidhura me kërkuesin. Më 19 nëntor 2012, Gjykata Supreme 
e Republikës Buryatia la në fuqi vendimin e apelit.

29. Më 16 janar 2013, gjykata e qarkut Oktyabrsky pushoi procesin në lidhje 
me kërkesën e kërkuesit për nxjerrjen e një urdhër banimi të A.-së me 
kërkuesin dhe heqjen e të drejtave prindërore të N.-së mbi A. Gjykata 
konstatoi se kërkuesi nuk ishte babai biologjik i A. dhe për këtë arsye 
nuk legjitimohej sipas së drejtës sëbrendshme për të ngritur padi civile në 
lidhje me autoritetin prindëror mbi A. apo vendbanimin e A.-së. Kërkuesi 
nuk u paraqitnë seancën për shkak se ishte i sëmurë.

30. Më 27 shkurt 2013 Gjykata Supreme e Republikës Buryatia la në fuqi 
vendimin në apel. Sipas kërkuesit, ai nuk ishte informuar për datën e 
seancës dhe as për vendimin e apelit deri më 12 mars 2013.

31. Më 31 maj 2013, një gjyqtar i Gjykatës Supreme të Republikës Buryatia 
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refuzoi ta dërgonte rekursin e kërkuesit tek Presidiumi i asaj gjykate për 
shqyrtim, pasi nuk konstatoi asnjë shkelje të rëndësishme të së drejtës 
materiale apo procedurale të cilat mund të kishin ndikuar në rezultatin e 
procesit. Ai vuri në dukje, në mënyrë të veçantë, se në dosjen gjyqësore 
tëçështjes kishte një letër që i ishte dërguar kërkuesit më 7 shkurt 2013 
për ta informuar për datën e seancës së apelit. Data e zhvillimi të seancës 
në apel ishte publikuar edhe në faqen zyrtare të gjykatës. Kështu, kërkuesi 
ka qenë i informuar në mënyrë të rregullt për datën e seancës së apelit.

II.  E DREJTA E BRENDSHME PËRKATËSE

32. Kodi i Familjes parashikon që prindërit të veprojnë në emër të fëmijës 
dhe të mbrojnë të drejtat dhe interesat e fëmijës në çdo marrëdhënie me 
personat fizik apo juridik. Ata veprojnë exofficio si përfaqësues ligjor të 
fëmijës në procedurat gjyqësore (neni 64 § 1).

33. Në rastin e zgjidhjes së martesës, prindërit nëmarrëveshje ndërmjet tyre 
vendosin në lidhje me vendbanimin e fëmijës. Nëse kjo marrëveshje nuk 
arrihet, atëherëështë gjykata e cila me një urdhër vendos lidhur me këtë, 
duke pasur parasysh interesin më të mirë të fëmijës dhe mendimin e tij/
saj për këtë çështje. Në veçanti, gjykata duhet të marrë parasysh lidhjen 
e fëmijës me secilin prej prindërve dhe vëllezërit e motrat, marrëdhëniet 
midis fëmijës dhe secilit prej prindërve, moshën e fëmijës, cilësitë morale 
dhe të tjera të prindërve dhe mundësitë e secilit prej tyre në krijimin e 
kushteve për edukimin dhe zhvillimin e fëmijës (të tilla si puna që bëjnë, 
orarin e punës, gjendjen financiare dhe familjare, etj) (neni 65 § 3).

34. Prindi, me të cilin nuk do të jetojë fëmija, ka të drejtë për të mbajtur 
kontakt me fëmijën dhe për të marrë pjesë në rritjen dhe edukimin e tij. 
Prindi me të cilin banon fëmija nuk mund të pengojë kontaktet e fëmijës 
me prindin tjetër, përveç nëse një kontakt i tillë dëmton shëndetin fizik 
ose psikologjik të fëmijës apo zhvillimin moral të tij (neni 66 § 1).

35. Një fëmijë ka të drejtë për të mbajtur kontakte me prindërit, gjyshërit, 
vëllezërit, motrat dhe të afërmit e tjerë. Zgjidhja ose anulimi i martesës 
ndërmjet prindërve nuk ka asnjë ndikim mbi të drejtat e fëmijës. Veçanërisht, 
në rastin kur prindërit jetojnë në vendbanime tëveçanta, fëmija ka të drejtë 
për të mbajtur kontakte me të dy prej tyre (neni 55 § 1).

36. Gjyshërit, vëllezërit, motrat dhe të afërmit e tjerë kanë të drejtë për të 
mbajtur kontakt me fëmijën. Nëse prindërit ose njëri prej tyre, ndalon të 
afërmit të kenë kontakte me fëmijën, autoriteti për kujdesin ndaj fëmijëve 
mund të urdhërojë lejimin e kontaktitndërmjet fëmijës dhe të afërmit në 
fjalë. Nëse prindërit nuk bien dakord me vendimine autoritetit kujdesit për 
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fëmijët për sa më sipëratamund t’i drejtohen gjykatës. Gjykata duhet të 
marrë një vendim duke pasur parasysh interesin e fëmijës dhe mendimin 
e tij. Nëse prindërit nuk respektojnë urdhrin e kontaktit të lëshuar nga 
gjykata, atambajnë përgjegjësi në përputhje me ligjin (neni 67).

37. Gjykata mund të privojë një prind nga ushtrimi i autoritetit prindëror 
me kërkesën e prindit tjetër, kujdestarit, prokurori ose me kërkesën 
e shërbimeve sociale nëse, ndër të tjera, prindi dhunon fizikisht apo 
psikologjikisht fëmijën ose abuzon seksualisht me të (neneve 69 dhe 70 § 1).

38. Gjykata, duke vlerësuar interesin me të mirë të fëmijës, mund të kufizojë 
ushtrimin e autoritetit prindëror dhe të heqë fëmijën nga kujdesi i 
prindërve,me kërkesën e një të afërmi, shërbimeve sociale, institucioneve 
arsimore apo prokurorit. Autoriteti prindëror mund të kufizohet në rastet 
kur prindi paraqet rrezik për fëmijën (neni 73).

39. Amësisë apo atësisë së fëmijës mund të kundërshtohet para gjykatës 
nga personi i cili është regjistruar në certifikatën e lindjes së fëmijës si 
nëna ose babai i fëmijës, nga nëna apo babai biologjik i fëmijës, nga vetë 
fëmija kur arrin moshën madhore, nga kujdestari i fëmijës, ose, nëse prindi 
i fëmijës është ligjërisht i paaftë, nga kujdestari i prindit (neni 52 § 1).

III.  MATERIALE PËRKATËSE NDËRKOMBËTARE 
       DHE KRAHASUESE

A.  Dokumentet e Kombeve të Bashkuara

40. Neni 3 i Konventës për të Drejtat e Fëmijës, e miratuar në vitin 1989 nga 
Asambleja e Përgjithshme e OKB-së dhe e ratifikuar nga Rusia në vitin 
1990, parashikon si më poshtë:
“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...”

41. Në nenin 9 për aq sa është relevante parashikon si më poshtë:
1.  Shtetet Palë garantojnë që fëmija të mos ndahet nga prindërit kundër 

dëshirës së tyre, përveç rastit kur autoritetet kompetente, në bazë të 
rishikimit gjyqësor, vendosin që, në përputhje me ligjin dhe procedurat 



18

përkatëse kjo ndarje është e domosdoshme, në interesin më të lartë të 
fëmijës.Ky vendim mund të jetë i nevojshëm në raste të veçanta, si ai 
kur prindërit keqtrajtojnë ose nuk kujdesen për fëmijën, ose kur ata 
jetojnë të ndarë dhe kur duhet vendosur se ku duhet të banojë fëmija...

2. Shtetet Palë respektojnë të drejtën e fëmijës së ndarë nga njëri ose nga 
të dy prindërit, që të mbajë rregullisht marrëdhënie vetjake dhe takime 
të drejtpërdrejta me të dy prindërit e tij, me përjashtim të rasteve kur 
kjo nuk është në interesin më të lartë të fëmijës...”

42. Në Komentin e Përgjithshëm Nr. 14 (2013) mbi të drejtën e fëmijës që 
interesi i tij ose i saj më i lartë të jetë konsiderata mbizotëruese (neni 3, 
parag. 1), miratuar më 29 maj 2013 (CRC / C / GC / 14), Komiteti i OKB-
së për të Drejtat e Fëmijës deklaroi, në veçanti, si më poshtë:
1. Shtetet Palë duhet të respektojnë dhe zbatojnë të drejtën e fëmijës 

që interesi i tyre më i lartë të jetë konsiderata mbizotëruese si dhe 
duhet të marrin të gjitha masat e nevojshme dhe konkrete me qëllim 
respektimin e plotë të kësaj të drejte.

2. Neni 3, paragrafi 1, përcakton një kornizë me tri lloje të ndryshme të 
detyrimeve për Shtetet Palë:
(a) Detyrimi për të siguruar që interesi më i lartë i fëmijës të 

integrohet në mënyrë të përshtatshme dhe zbatohet vazhdimisht 
në çdo veprim të institucioneve publike, sidomos në të gjitha 
masat e zbatimit, procedurat administrative dhe gjyqësore të cilat 
ndikojnë direkt ose indirekt tek fëmijët;

(b) Detyrimi për të siguruar që të gjitha vendimet gjyqësore dhe 
administrative, si dhe politikat e legjislacioni lidhur me fëmijët 
të tregojnë se interesi më i lartë i fëmijës ka qenë konsiderata 
parësore. Kjo përfshin sqarimin se si interesi më i lartë i fëmijës 
ishte shqyrtuar dhe vlerësuar, dhe çfarë peshe i është dhënë atij 
në vendimin ...

3. Për të siguruar respektimin e këtij parimi, Shtetet palë duhet të 
ndërmarrin një sërë masash zbatuese, në përputhje me nenet 4, 42 dhe 
44, paragrafi 6, të Konventës, dhe të sigurojnë që interesi më i lartë i 
fëmijës është një element parësor në të gjitha veprimet, përfshirë:
(a) Shqyrtimin dhe, kur është e nevojshme, ndryshimin e legjislacionit 

të brendshëm dhe burimeve të tjera të së drejtës në mënyrë që të 
bëjnë pjesë të tyre nenin 3, paragrafi 1, dhe të sigurojnë që detyrimi 
për të marrë në konsideratë interesin më të lartë të fëmijës ishte 
pasqyruar dhe zbatuar në të gjitha ligjet dhe rregullat kombëtare, 
legjislacionin rajonal apo territorial, rregullat për funksionimin e 
institucioneve publike dhe private që ofronin shërbime ose kishin 
ndikim tek fëmijët, dhe procedurën gjyqësore dhe administrative në 
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çdo nivel, si një e drejtë materiale dhe si një rregull i procedurës...
(b)  Krijimin e mekanizmave dhe procedurave për ankesa, mjete ligjore 

për rivendosje të së drejtës ose dëmshpërblim në mënyrë që të 
realizohet plotësisht e drejta e fëmijës që interesi i tij më i lartë të 
integrohet në mënyrë të përshtatshme dhe zbatohet vazhdimishtnë 
të gjitha masat e zbatimit, procedurat administrative dhe gjyqësore 
të cilat ndikojnë direkt ose indirekt tek fëmijët...

4. Në çështjet civile që kanë të bëjnë me atësinë, abuzimet apo mos-
kujdesje ndaj fëmijëve, bashkime familjare, strehim etj, fëmija mund 
të mbrojë interesat e tij vet ose nëpërmjet një përfaqësuesi. Fëmijët 
mund të ndikohen nga zhvillimi i gjyqeve, për shembull në lidhje me 
birësimin ose zgjidhjen e martesës, nga vendime lidhur me kujdestarinë, 
vendbanimin, kontaktet apo çështje të tjera të cilat kanë një ndikim të 
rëndësishëm në jetën dhe zhvillimin e fëmijës, si dhe nga procedurat që 
kanë të bëjnë me abuzimin apo mos-kujdesjen ndaj fëmijëve. Gjykatat 
duhet të sigurojnë që interesi më i lartë i fëmijës të jetë konsiderata 
mbizotëruese në të gjitha situatat dhe vendimet e tilla, qoftë të një 
natyre procedurale ose materiale, dhe duhet ta tregojnë që vërtet ata 
kanë vepruar në këtë mënyrë...

5.  Interesi më i lartë i fëmijës duhet të jetë konsiderata mbizotëruese në 
miratimin e të gjitha masave të zbatimit. Fjalët “duhet të” vendosë 
një detyrim të fortë ligjor për shtetet dhe do të thotë se nuk është 
nëdiskrecionin e shteteve të gjykojnë nëse interesi më i lartë e fëmijës 
duhet apo jo konsideruar si mbizotërues në çdo veprim të ndërmarrë ...

6.  Parandalimi i zgjidhjes së martesës dhe ruajtja e unitetit familjar 
janë komponentë të rëndësishëm të sistemit të mbrojtjes së fëmijëve 
dhe bazohen në të drejtën e parashikuar në nenin 9, paragrafi 1, i 
cili kërkon “ që fëmija të mos ndahet nga prindërit kundër dëshirës 
së tyre, përveç rastit kur [...] kjo ndarje është e domosdoshme, në 
interesin më të lartë të fëmijës “. Për më tepër, fëmija i cili është i 
ndarë nga njëri ose të dy prindërit ka të drejtë “ të mbajë rregullisht 
marrëdhënie vetjake dhe takime të drejtpërdrejta me të dy prindërit e 
tij, me përjashtim të rasteve kur kjo nuk është në interesin më të lartë të 
fëmijës “ (neni 9, parag. 3) . Ky detyrim shtrihet edhe ndaj çdo personi 
që ka të drejta kujdestarie, apo persona të tjerë përgjegjës për fëmijën, 
prindërit kujdestar dhe personat me të cilët fëmija ka një marrëdhënie 
të fortë personale ...”

B.  E drejta materiale krahasuese
43.  Neni 371-4 i Kodit Civil Francez parashikon se nëse interesat e fëmijës 

e kërkojnë, gjykatësi i çështjeve familjare përcakton modalitetet e 
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marrëdhënies midis fëmijës dhe çdo personi tjetër, qoftë i afërm apo jo, 
që ka jetuar në mënyrë të qëndrueshme me fëmijën dhe një nga prindërit 
e tij, ka marrë pjesë në edukimin e fëmijës, kujdesin e përditshëm apo 
strehimin dhe ka zhvilluar lidhjet emocionale të qëndrueshme me të.

44. Neni 1685 i Kodit Civil Gjerman parashikon që çdo person me të cilin 
fëmija ka lidhje të ngushta mund të kërkojë mbajtjen e marrëdhënieve 
vetjake dhe takimeve me fëmijën nëse ata kanë ose kanë pasur përgjegjësi 
për fëmijën (marrëdhënie sociale dhe familjare) dhe në qoftë se kjo 
i shërben interesit më të lartë të fëmijës. Në përgjithësi merret për e 
mirëqenë se personi që ka jetuar për një kohë të gjatë me fëmijën ka pasur 
përgjegjësi lidhur me të.

45. Neni 10 i Ligjit për Fëmijët i 1989 i Mbretërisë së Bashkuar parashikon 
se e drejta për takime mund të kërkohet, në mënyrë të veçantë, nga 
cilado palë në një martesë (pavarësisht nëse vazhdojnë apo jo të jenë të 
martuar), përfëmijëni cili është fëmijë i familjes, nga prindi kujdestar,nga 
i afërmi me të cilin fëmija ka jetuar për një periudhë prej të paktën një 
viti menjëherë para paraqitjes së kërkesës, ose nga çdo person me të cilin 
fëmija ka jetuar për një periudhë prej të paktën tre vjetësh.

E DREJTA
I.  PRETENDIMI PËR SHKELJE TË NENIT 8 TË KONVENTËS

46. Kërkuesi pretendoi se heqja e së drejtës së atësisë e kishte privuar atë 
nga e drejta për të mbajtur kontakte me vajzën e tij dhe për të mbrojtur 
interesat e saj në gjykatë. Ai u mbështet në nenin 8 të Konventës, i cili 
parashikon si në vijim:
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.  Pranueshmëria
1.  Gjykata vëren se kjo kërkesë nuk është haptazi e pabazuar brenda kuptimit 

të nenit 35 § 3 (a) të Konventës dhe as nuk është e pa pranueshme për 
asnjë arsye tjetër. Rrjedhimisht kërkesa është e pranueshme.

B.  Themeli
1.  Parashtrimet e palëve
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47. Qeveria parashtroi se testi i ADN-së kishte treguar se kërkuesi nuk ishte 
babai biologjik i A.. Ky test ishte kryer në përputhje me procedurën e 
parashikuar me ligj dhe gjykatat ruse e kishin pranuar atë si provë të 
pranueshme dhe të besueshme duke ofruar bazë të mjaftueshme për 
vendimin për heqjen e atësisë së kërkuesit kundrejt A. Nuk kishte asnjë 
arsye për të vënë në dyshim saktësinë e testit të ADN-së.

48. Qeveria argumentoi se heqja e atësisë ishte në përputhje me Konventën, 
duke qenë se ishte provuar që babai “i ligjshëm” i fëmijës nuk ishte babai 
biologjik. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, respektimi i jetës familjare 
kërkon që realiteti biologjik dhe social të mbizotërojë mbi supozimin 
ligjor të atësisë (shih Kroon dhe të Tjerë k. Holandës, 27 tetor 1994, § 40, 
Seria A nr. 297-C; dhe Shofman k. Rusisë, nr. 74826/01, § 44, 24 nëntor 
2005). Për më tepër, vendimi për heqjen e atësisë së kërkuesit ndaj A. 
kishte pasur një bazë në të drejtën e brendshme, përkatësisht nenin 52 
të Kodit të Familjes (shih paragrafin 40 më lart), i cili nuk parashikonte 
ndonjë afat kohor për të ngritur padi civile për kundërshtimin e atësisë së 
një fëmije.

49. Më tej, Qeveria parashtroi se sipas së drejtës ruse vetëm të afërmit në 
rreth të ngushtë - prindërit, gjyshërit, stërgjyshërit, vëllezërit e motrat, 
xhaxhallarët, hallat dhe kushërinjtë - kishin të drejtë për të mbajtur kontakte 
me fëmijën (shih paragrafin 37 më lart). Duke pasur parasysh se atësia e 
kërkuesit ndaj A. ishte ndërprerë, ai nuk kishte asnjë drejtën sipas ligjit të 
brendshëm për të mbajtur kontakte me të. Qeveria vuri në dukje në këtë 
drejtim se kërkuesi nuk kishte kërkuar asnjëherë nga gjykata nxjerrjen e 
njëurdhri për të drejtën e takimit me A.. Megjithatë, duke pasur parasysh 
konfliktin që ekzistonte ndërmjet kërkuesit dhe nënëssë A.-së, nuk do të 
ishte në interesin më të lartë të fëmijës dhënia e së drejtëstë takimeve 
kërkuesit (ata iu referuanKvedaraviciusk. Gjermanisë (vendim1), nr . 
46165/99, 19 qershor 2003).

50. Gjithashtu, Qeveria parashtroi se kërkuesi nuk legjitimohej sipas së drejtës 
së brendshme për të kërkuar në gjykatë heqjen e së drejtës prindërore të 
N. mbi A.-në. Legjislacioni rus parashikonte që vetëm prindi, kujdestari, 
prokurori ose shërbimet sociale mund të ngrinin padi civile për një qëllim 
të tillë(shih paragrafin 38 më lart). Vendimi i gjykatës së brendshmepër 
heqjen e atësisëkishte qenë i ligjshëm.

51. Së fundi, Qeveria parashtroi se në të gjitha vendimet e tyre, gjykatat e 
brendshme ishin udhëhequr gjithmonë nga interesi më i lartë i A.. Në 
veçanti, ato kishin vlerësuar se ishte në interesin më të lartë të A. që të 
rritej me nënën e saj.

52. Kërkuesi mbështeti pretendimet e tij.
1 Mbi pranueshmërinë
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2.  Vlerësimi i Gjykatës
53. Gjykata së pari duhet të shqyrtojë nëse ekziston një lidhje që përbën jetë 

private ose familjare ndërmjet kërkuesit dhe A.-së brenda kuptimit të 
nenit 8 të Konventës.

54. Gjykata rithekson se nocioni i “jetës familjare” sipas nenit 8 të Konventës 
nuk është i kufizuar vetëm në marrëdhëniet martesore dhe mund të 
përfshijnë lidhje të tjera de facto “familjare” (shih Anayo k. Gjermanisë, nr. 
20578/07, § 55, 21 dhjetor 2010, me referenca të mëtejshme). Ekzistenca 
ose jo-ekzistenca e “jetës familjare” për qëllime të nenit 8 është në thelb 
një çështje fakti që varet nga ekzistenca në praktikë e lidhjeve të ngushta 
personale (shih K. dhe T. k. Finlandës [GC], nr. 25702/94, § 150, ECHR 
2001-VII). Edhe pse, si rregull, bashkëjetesa mund të jetë një kërkesë 
që një marrëdhënie të konsiderohet e tillë, përjashtimisht faktorë të tjerë 
mund të shërbejnë gjithashtu për të demonstruar se një marrëdhënie ka 
qëndrueshmëri të mjaftueshme për të krijuar de facto “lidhjet familjare” 
(shih Kroon dhe të tjerë k. Holandës, cituar më sipër , § 30).

55. Edhe në jurisprudenca të mëparshme,Gjykata ka vendosur se marrëdhëniet 
ndërmjet familjes kujdestare dhe fëmijës nën kujdestari të cilët kishin 
jetuar së bashku për shumë muaj përbënin jetë familjare brenda kuptimit 
të nenit 8 § 1, pavarësisht mungesës së një lidhje biologjike ndërmjet tyre. 
Gjykata mori parasysh faktin se në këtë rast zhvillohej një lidhje e ngushtë 
emocionale ndërmjet familjes kujdestare dhe fëmijës e ngjashme me atë 
ndërmjet prindërve dhe fëmijëve biologjikë dhe se prindërit kujdestar 
silleshin në çdo aspekt si prindërit e fëmijës (shih Moretti dhe Benedetti 
k. Italisë, nr. 16318/07, §§ 49-50, 27 prill 2010 dhe Kopf dhe Liberda k. 
Austrisë, nr. 1598-1506, § 37, 17 janar 2012).

56. Duke iu kthyer çështjes në fjalë, Gjykata vëren se A. ka lindur gjatë 
martesës së kërkuesit me N. dhe ishte regjistruar si vajza e tij. Duke mos 
pasur dyshime për atësinë ndaj A., kërkuesi e rriti dhe u kujdes për të 
për më shumë se pesë vjet. Siç dëshmohet nga autoriteti për kujdesin 
ndaj fëmijëve dhe ekspertët psikologë, ka pasur një lidhje të ngushtë 
emocionale ndërmjet kërkuesit dhe A. (shih paragrafët 14 dhe 15 më 
lart). Duke pasur parasysh se kërkuesi dhe A. kishin besuar se ishin atë 
dhe vajzë për shumë vite deri sa u zbulua përfundimisht se kërkuesi nuk 
ishte babai biologjik i A.-së, dhe duke marrë parasysh lidhjet e ngushta 
personale midis tyre, Gjykata vlerëson se marrëdhënia e tyre përbën jetë 
familjare brenda kuptimit të nenit 8 § 1.

57. Më tej, Gjykata do të shqyrtojë nëse nuk është respektuar jeta familjare 
e kërkuesit.

58. Gjykata vëren se, kur është vendosur ekzistenca e një lidhje familjare, Shteti 
duhet, në parim, të veprojë në një mënyrë të llogaritur për të mundësuar 
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që kjo lidhje të vazhdojë të ekzistojë. Gëzimi i përbashkët i prindit dhe 
fëmijës për shoqërinë e njëri-tjetrit përbën një element themelor të jetës 
familjare dhe masat e brendshme që e pengojnë një gëzimi të tillë përbën 
ndërhyrje në të drejtën e mbrojtur nga neni 8 i Konventës (shih, midis të 
tjerash, Monory k. Rumanisë dhe Hungarisë, nr. 71099/01, § 70, 5 prill 
2005, dhe K. dhe T. k. Finlandës, cituar më lart, § 150).

59. Për më tepër, edhe pse objekti kryesor i nenit 8 është të mbrojë individin 
nga veprimet arbitrare të autoritetet publike, ai përmban edhe detyrime 
pozitive që janë pjesë e pandarë e detyrimit për “respektim” efektiv të 
jetës familjare. Këto detyrime mund të përfshijnë miratimin e masave për 
të siguruar respektimin e jetës familjare, edhe në sferën e marrëdhënieve 
midis individëve, duke përfshirë edhe ofrimin e një kuadri rregullator për 
mekanizmat e gjykimin dhe zbatimit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut 
dhe zbatimit, kur është e përshtatshme, të masave të veçanta (shih Glaser 
k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 32346/96, § 63, 19 shtator 2000).

60. Në lidhje me detyrimin e shtetit për të zbatuar masa pozitive, Gjykata 
është shprehur në mënyrë të përsëritur se neni 8 përfshin të drejtën e 
prindit për marrjen e masave për ribashkimin me fëmijën dhe detyrimin e 
autoriteteve kombëtare për të marrë masa të tilla. Kjo vlen edhe për rastet 
kur lindin mosmarrëveshje ndërmjet prindërve dhe/ose anëtarëve të tjerë 
të familjespër sa i përket të drejtës së takimit dhe kujdestarisë së fëmijës 
(shih Manic k. Lituanisë, nr. 46600/11, § 101, 13 janar 2015, me referenca 
të mëtejshme).

61. Qoftë në kontekstin e detyrimeve negative dhe atyre pozitive, duhet 
arritur një balancë e drejtë ndërmjet interesave konkurruese të individit 
dhe të komunitetit në tërësi; në të dy kontekstet Shteti gëzon një hapësirë 
të caktuar vlerësimi (shih Glaser, cituar më lart, § 63). Neni 8 kërkon që 
autoritetet kombëtare të vendosin një balancë të drejtë midis interesave të 
fëmijës dhe atyre të prindërve dhe që, në procesin e balancimit, rëndësi 
parësore t’i jepet interesit më të lartë të fëmijës, i cili, në varësi të natyrës 
dhe rëndësisë, mund të vendoset mbi interesin e prindërve (shih Sahin 
k. Gjermanisë [GC], nr. 30943/96, § 66, ECHR 2003-VIII, dhe Plaza k. 
Polonisë, nr. 18830/07, § 71, 25 janar 2011).

62. Në rastin konkret atësia e kërkuesit ndaj A. u hoq dhe emri i tij u fshi 
nga certifikata e lindjes së A., kur u konstatua se ai nuk ishte babai i saj 
biologjik. Si rezultat kërkuesi humbi të gjitha të drejtat prindërore ndaj 
A.-së, përfshirë të drejtën e takimit dhe marrëdhënieve personale. Në të 
vërtetë, Kodi i Familjes parashikon se vetëm prindërit, gjyshërit, vëllezërit, 
motrat dhe të afërmit e tjerë kanë të drejtë për të mbajtur kontakte me 
fëmijën (shih paragrafët 35 deri 37 më sipër). Siç është konfirmuar nga 
Qeveria, kërkuesi nuk ka të drejtë sipas ligjit të brendshëm për të mbajtur 
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kontakte me A., sepse ai nuk konsiderohej më prindi i saj apo i afërm. Në 
rrethana të tilla, Gjykata çmon se bazuar në të drejtën e brendshme, një 
kërkesë në gjykatë për nxjerrjen e njëurdhri për të drejtën e takimeve më 
fëmijën është i destinuar të dështojë.

63. Gjykata vëren me shqetësim mungesën e fleksibilitetittë dispozitave 
ligjore që rregullojnë të drejtën e takimit. Atopërcaktojnë një listë 
shteruese të personave të cilët kanë të drejtë për të mbajtur kontakte me 
një fëmijë, pa parashikuar asnjë përjashtim, dukemos marrë kështu në 
konsideratë larminë e situatave familjare dhe të interesit më të lartë të 
fëmijës. Kështunjë person i cili nuk bën pjesë në grupin e personave që 
e drejta ua njeh të drejtën e takimeve, si kërkuesi, por që është kujdesur 
për një periudhë të gjatë për fëmijën dhe ka krijuar një lidhje të ngushtë 
personale me të nuk përfitojnë nga e drejta e kontaktit në asnjë rrethanë 
dhe pavarësisht interesit më të lartë të fëmijës. Qeveria nuk ka dhënë asnjë 
arsye se pseishte “e nevojshme në një shoqëri demokratike” parashikimi 
i një listeshteruese të personave që kanë të drejtë për të mbajtur kontakte 
me një fëmijë dhe të mosparashikoheshin përjashtime në rrethana të 
caktuara duke marrë në konsideratë interesin më të lartë të fëmijës.

64. Gjykata nuk është e bindur nëse interesi më i lartë i fëmijës në sferën e 
të drejtës së takimit mund të përcaktohet me një supozim të përgjithshëm 
ligjor. Duke pasur parasysh larminë e madhe të situatave familjare, 
Gjykata çmon se një balancim i drejtë i të drejtave të të gjithë personave 
të përfshirë kërkon një shqyrtim të rrethanave të veçanta të çështjes 
(shih, mutatismutandis, Schneider k. Gjermanisë, nr. 17080 / 07, § 100, 
15 shtator 2011). Prandaj, neni 8 i Konventës mund të interpretohet se 
vendos mbi Shtetet anëtare detyrimin për të shqyrtuar rast pas rasti nëse 
është në interesin më të lartë të fëmijës të mbajë kontakte me personin 
me të cilin lidhet biologjikisht apo jo, i cili është kujdesur për të për një 
periudhë të gjatë kohore. Duke i mohuar kërkuesit të drejtën e takimit me 
A., pa marrë në shqyrtim nëse një kontakt i tillë do të ishte në interesin më 
të lartë të A., Rusia ka dështuar të përmbushë këtë detyrim.

65. Gjykata vërejti se për shkak të zbatimit të së drejtës së brendshme kërkuesi 
u përjashtua tërësisht dhe automatikisht nga jeta e A. pasi iu hoq atësia. 
Megjithatë, ajo vlerëson se personi i cili është kujdesur për një fëmijë për 
një kohë të gjatë si të ishte fëmija i tij nuk duhet të përjashtohet tërësisht 
nga jeta e fëmijës, edhe pasi ështëzbuluar se nuk ështëbabai biologjik 
i fëmijës, përveç nëse ka arsye të rëndësishme që lidhen me interesin 
më të lartë të fëmijës. Në rastin konkret, nuk ekzistonin arsye të tilla. 
Në asnjë moment nuk është supozuar se kontakti i A.-sëme kërkuesin 
dëmtonte zhvillimin e saj. Krejt ndryshe, autoriteti i kujdesit për fëmijët 
dheekspertëtpsikologë kishin deklaruar se ekzistonte një lidhje e fortë e 
ndërsjellë ndërmjet kërkuesit dhe A. dhe se kërkuesi ishte kujdesur më së 
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miri përfëmijën (shih paragrafët 14 dhe 15 më lart).
66. Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata arrin në përfundimin se 

autoritetet kanë dështuar në detyrimin e tyre për të siguruar një mundësi 
që lidhja familjare ndërmjet kërkuesit dhe A. të vazhdonte. Përjashtimi i 
plotë dhe i menjëhershëm i kërkuesit nga jeta e A. pas heqjes së atësisë së 
tij, për shkak të mos fleksibilitetit të dispozitave ligjore të brendshme - në 
veçanti mohimi i të drejtave të kontaktit, duke mos marrë në konsideratë 
interesin më të lartë të A. – përbënte mos respektimin të detyrimit nga ana 
e Shtetit për të respektuar jetën familjare të kërkuesit.

67. Rrjedhimisht ka pasur shkelje të nenit 8 të Konventës.

II.  PRETENDIMI PËR SHKELJE TË NENIT 6 § 1 
      DHE 13 TË KONVENTËS

68. 1.  Kërkuesit pretendoi se pushimi i procesit gjyqësore në lidhje me 
kërkesën e tij për të marrë kujdestarinë e vajzës së tij dhe heqjen e të 
drejtës së ushtrimit të autoriteti prindëror të N. kundrejt A.-së. Gjithashtu, 
ai pretendoi se nuk ishte njoftuar për zhvillimin e seancës së apelit të 27 
shkurtit 2013. Ai u mbështet në nenet 6 § 1 dhe 13 të Konventës, të cilat 
parashikojnë si vijon:

Neni 6 § 1
“Çdo person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet ....nga një gjykatë .... e 

cila do të vendosë si për mosmarrëveshjet në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e 
tij të natyrës civile...”

Neni 13
“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.”

69. Qeveria parashtroi se kërkuesi nuk kishte kundërshtuar në Gjykatën 
Supreme të Federatës Ruse vendimin e 16 janarit 2013 të Gjykatëssë 
Rrethit Oktyabrsky dhe as ato të mëvonshëm të apelit dhe kasacionit të 
27 shkurtit dhe 31 majit 2013. Gjithashtu ai nuk kishte kërkuar rishikim 
nëPresidiumin e Gjykatës së Lartë. Rrjedhimisht, kërkuesi nuk i kishte 
shteruar mjetet e brendshme ligjore.

70. Më tej, Qeveria parashtroi se kërkuesi nuk legjitimohej sipas së drejtës së 
brendshme për të kërkuar nxjerrjen e një urdhri gjyqësor për heqjen e së 
drejtës së ushtrimit të autoritetit prindëror të N. për A. (shih paragrafin 38 
më lart) apo për marrjen e kujdestarisë së A.-së. Vendimi i gjykatave të 
brendshme për të pushuar procesin gjyqësor ishte në pajtim me të drejtën 
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e brendshme. Për më tepër, kërkesat e mëparshme të kërkuesit drejtuar 
gjykatave për të lejuar vajzën e tij A. për të jetuar me të, ishin shqyrtuar 
në themel. Gjithashtu, kërkuesi ishte informuar rregullisht për seancën e 
27 shkurtit 2013.

71. Kërkuesi mbështeti pretendimet e tij.
72. Gjykata vlerëson se kundërshtimi e Qeverisë në lidhje me mos-shterimit 

të mjeteve të brendshme ligjore është i lidhur ngushtë me thelbin e 
pretendimeve të kërkuesit sipas nenit 6 § 1 dhe 13 të Konventës dhe 
rrjedhimisht duhet të shqyrtohet në të njëjtën kohë me themelin e 
çështjes. Gjykata vlerëson se kërkesa duhet të deklarohet e pranueshme 
dhe, në dritën e përfundimit të tij të mësipërm sipas nenit 8, nuk është e 
nevojshme të shqyrtohen veçmas pretendimet e kërkuesit sipas neneve 6 
§ 1 dhe 13 të Konventës

III.  ZBATIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

73.  Neni 41 i Konventës parashikon:
74. “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.”

75. Kërkuesi nuk ka parashtruar pretendime për shpërblim të drejtë. Prandaj, 
Gjykata vëren se nuk ka kërkesë për akordimin e ndonjë shumë për 
shpërblim të drejtë.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA NJËZËRI,

1.  Bashkon me themelin e çështjes kundërshtimin e Qeverisë lidhur me mos 
shterimin e mjeteve të brendshme ligjore;

2.  Deklaron kërkesën të pranueshme;
3.  Vendos se ka pasur shkelje të Nenit 8 të Konventës;
4.  Vendos se nuk ka nevojë për të shqyrtuar pretendimet sipas nenit 6 § 

1 dhe 13 të Konventës, dhe si pasojë as kundërshtimin e lartpërmendur 
paraprak të Qeverisë.

Përgatitur në gjuhën angleze dhe njoftuar me shkrim më 16 korrik 2015 sipas 
nenit 77 § § 2 dhe 3 të Rregullores së Gjykatës.

 SørenNielsen IsabelleBerro 
           Kancelar                                                                          Kryetare



Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

SEKSIONI I DYTË

ÇËSHTJA PARADISO DHE CAMPANELLI K. ITALISË

(Kërkesa nr. 25358/12)

VENDIM

STRASBURG

27 Janar 2015

Referuar Dhomës së Madhe

01/06/2015

Ky vendim do të marrë formë të prerë në rrethanat e përcaktuara 
në nenin 44 § 2 të Konventës. Ai mund t’i nënshtrohet rishikimit redaktues.
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Në rastin e Paradiso dhe Campanelli k. Italisë,

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ( Seksioni i dytë ), me trup gjykues 
të përbërë nga:

Işıl Karakaş, Kryetar, 
Guido Raimondi, 
András Sajó, 
Nebojša Vučinić, 
Helen Keller, 
Egidijus Kūris, 
Robert Spano, gjyqtarë, 
dhe Stanley Naismith, Kancelar i seksionit,

Pas shqyrtimit me dyer të mbyllura më 9 dhjetor 2014,
Jep vendimin e mëposhtëm, i cili u miratua në atë datë:

PROCEDURA 

1.  Çështja e ka zanafillën në kërkesën (nr. 25358/12 ) kundër Republikës 
Italiane depozituar në Gjykatë sipas nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen 
e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga dy shtetas 
italianë, znj. Donatina Paradiso dhe z. Giovanni Campanelli (“kërkuesit”), 
më 27 prill 2012. Kërkuesit kanë paraqitur edhe një kërkesë në emër të 
fëmijës, i cili, në bazë të ҫertifikatës së lindjes të lëshuar nga autoritetet 
ruse më 1 mars 2011, ishte djali i tyre, i lindur më 27 shkurti 2011, dhe u 
quajt Teodoro Campanelli.

2.  Kërkuesit u përfaqësuan nga z. K. Svitnev, avokat në Moskë dhe i 
punësuar nga kompania Rosjurconsulting. Qeveria italiane (“Qeveria”) u 
përfaqësua nga Agjentja e tyre, znj. E. Spatafora.

3.  Kërkuesit pretenduan, në veçanti, se refuzimi për të hyrë në të dhënat e 
ҫertifikatës së lindjes së fëmijës në regjistrin italian të lindjeve, martesave 
dhe vdekjeve, si dhe heqja e fëmijës së mitur nga ata, ishin të papajtueshme 
me nenin 8 të Konventës.

4.  Më 9 maj 2012, kërkesa iu komunikua Qeverisë. I padituri, Qeveria dhe 
kërkuesët kanë paraqitur çdo vërejtje me shkrim. Më 20 shkurt 2014 një 
pyetje shtesë është dorëzuar palëve nëse ka ekzistuar një mjet efektiv për të 
kundërshtuar vendimin e Gjykatës së Apelit Campobasso, të datës 13 prill 
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2013 duke konfirmuar refuzimin për konvertimin e ҫertifikatës së lindjes, 
dhe për të kundërshtuar vendimin e Gjykatës së Rinisë Campobasso të 
datës 5 qershor 2013, i cili gjeti që kërkuesit nuk ishin të legjitimuar për të 
marrë pjesë në procedurë. Qeveria u ftua të paraqiste praktikën gjyqësore 
përkatëse në lidhje me efektivitetin e mjeteve juridike të pretenduara.

FAKTET

I.  RRETHANAT E ҪËSHTJES

5.   Kërkuesit kanë lindur në vitet 1967 dhe 1955 respektivisht dhe jetojnë në 
Colletorto.

6.   Kërkuesët janë një çift i martuar. Në formularin e kërkimit, ata treguan se, 
pas përpjekjeve të pasuksesshme për fertilizim in vitro, ata vendosën të 
përdornin zëvendësimin gestational për t’u bërë prindër. Për këtë qëllim, 
ata kontaktuan një klinikë me bazë në Moskë, e cila ishte e specializuar 
në teknologjinë e riprodhimit të asistuar. Ata hynë në një marrëveshje 
për zëvendësimin gestational me kompaninë Rosjurconsulting. Pas një 
suksesi në fertilizimi in vitro më 19 maj 2010, dy embrionet “që i përkisnin 
atyre” ishin futur në barkun e një nëne zëvendësuese më 19 qershor 2010. 
Nuk kishte asnjë lidhje gjenetike midis kësaj gruaje dhe embrioneve.

7.   Foshnja ka lindur më 27 shkurt 2011. Nëna zëvendësuese dha pëlqimin 
e saj me shkrim për fëmijën duke e regjistruar si djalin e kërkuesve. 
Deklarata e saj me shkrim, e së  njëjtës ditë, e lexuar me zë të lartë në 
spital në praninë e mjekut të saj, mjeku drejtues dhe kreut të (spital) 
departamentit, është formuluar si më poshtë (përkthimi anglisht i versionit 
origjinal rus):

“Unë, e nënshkruara ... linda një djalë në ... maternitetin në Moskë. prindërit 
e fëmijës janë një çift i martuar italian, Giovanni Campanelli, i lindur më ... dhe 
Donatina Paradiso, e lindur më ..., të cilët shprehën me shkrim dëshirën e tyre që 
embrionet e tyre të futen në barkun tim.

Në bazë të sa më sipër dhe në pajtim me nenin 16 (5) të Ligjit Federal për 
Gjendjen Civile dhe nenin 51 (4) të Kodit të Familjes, unë në këtë mënyrë jap 
pëlqimin tim për hyrjen e çiftit të mësipërm në regjistrin e lindjes dhe ҫertifikatën 
e lindjes si prindërit e fëmijës të cilin unë linda ... “

Kjo deklaratë, e përkthyer në gjuhën italiane bashkëngjitur në origjinal, lexon 
si më poshtë (në anglisht):

“Unë, e nënshkruara... linda një djalë në ... maternitetin në Moskë. prindërit 
e fëmijës janë një çift i martuar italian, Giovanni Campanelli, i lindur më ... dhe 
Donatina Paradiso, e lindur më ..., të cilët shprehën me shkrim dëshirën e tyre që 
embrionet e tyre të futen në barkun tim.
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Në bazë të sa më sipër dhe në pajtim me nenin 16 (5) të Ligjit Federal për 
Gjendjen Civile dhe nenin 51 (4) të Kodit të Familjes, unë në këtë mënyrë jap 
pëlqimin tim për hyrjen e çiftit të mësipërm në regjistrin e lindjes dhe ҫertifikatën 
e lindjes si prindërit e fëmijës të cilin unë linda ... “ 8.  Më 10 mars 2011, në 
përputhje me ligjin rus, kërkuesit janë regjistruar si prindërit e foshnjës. Ҫertifikata 
e lindjes ruse, e cila nuk përmbante asnjë referencë për zëvendësimin gestational, 
është ҫertifikuar në përputhje me dispozitat e Konventës së Hagës të 5 tetorit 
1961 (që këtej e tutje, “Konventa e Hagës”), Heqja e Kërkesës për Legalizimit 
për Dokumentet Publike të Huaja.

9.   Më 29 prill 2011, kërkuesja e parë shkoi në Konsullatën Italiane në 
Moskë për të marrë dokumentet që do të lejonin fëmijën të largohej për 
në Itali me të. Kërkuesja iu përgjigj pyetjeve dhe dorëzoi dokumentet në 
lidhje me lindjen e fëmijës. Konsullata italiane ka lëshuar dokumentet, që 
mundësonin largimin e djalit në Itali me kërkuesen e parë.

10. Më 30 prill 2011, kërkuesja e parë dhe fëmija mbërritën në Itali. Një ditë 
më vonë kërkuesi i dytë ka kontaktuar komunën Colletorto, duke kërkuar 
që të dhënat e ҫertifikatës së lindjes të regjistrohen në regjistër.

11.  Në një shënim të 2 majit të vitit 2011- i cili nuk është përfshirë në dosjen 
e rastit të Gjykatës- Konsullata italiane në Moskë ka treguar në Gjykatën 
Campobasso të Rinisë, Ministrinë e Punëve të Jashtme, Prefekturën 
Colletorto dhe komunë se dokumentet në lidhje me lindjen e fëmijës 
përmbanin informacion të rremë.

12.  Më 5 maj 2011, kërkuesit janë vendosur nën hetim formal për “ndryshimin 
e gjendjes civile” brenda kuptimit të nenit 567 të Kodit Penal dhe falsifikim 
brenda kuptimit të neneve 489 dhe 479 të Kodit Penal; si dhe për shkeljen 
e nenit 72 të Ligjit të Birësimeve (Ligji nr. 183/1984), pasi ata kishin 
sjellë fëmijën në vend në kundërshtim me ligjin dhe kishin anashkaluar 
gjendjen e përcaktuar në autorizimin e miratimit të marrë nga ana e tyre 
më 7 dhjetor 2006, i cili i ndalonte ata të adoptonin një fëmijë të vogël.

13.  Më 5 maj 2011 Zyra e avokatit të Shtetit në Gjykatën e Rinisë Campobasso 
kërkoi të hapet procedura për të birësuar fëmijën, pasi për qëllime ligjore 
fëmija duhet të konsiderohet si i braktisur. Në të njëjtën datë, Gjykata e 
Rinisë caktoi kujdestar ad litem (curatore special) sipas kuptimit të nenit 
8 të ligjit nr. 184/1983 dhe konsideroi të hapura procedurat e birësimit. 
Më 16 maj të 2011, Avokati i Shtetit kërkoi vendosjen e një këshilltari të 
caktuar nga gjykata (curatore) brenda kuptimit të neneve 8 dhe 10 të ligjit 
nr. 184/83. U vendos nga gjykata një këshilltar i caktuar. Nga shkresat e 
çështjes evidentohet se kërkuesit protestuan kundër masave në lidhje me 
fëmijën dhe kishin kërkuar ta birësonin atë.

14.  Më 25 maj 2011, kërkuesja e parë, e ndihmuar nga një avokat i zgjedhur 
prej saj, është marrë në pyetje nga karabinierët në Larino. Ajo deklaroi se 
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kishte udhëtuar për në  Rusi e vetme në shtator 2008, dhe mbante me vete 
lëngun e farës që ishte mbledhur më parë nga burri i saj. Ajo kishte lidhur 
kontratë me kompaninë Rosjurconsulting, e cila kishte marrë përsipër të 
gjente një nënë zëvendësuese, të gatshme për të injektuar në mitrën e saj 
materialin nga kërkuesja e parë dhe burri i saj, përmes Klinikës Vitanova në 
Moskë. Kjo praktikë ishte krejtësisht ligjore në Rusi, dhe bënte të mundur 
marrjen e një ҫertifikate lindjeje, e cila identifikonte kërkuesit si prindër. 
Në qershor/korrik 2010 kërkuesja e parë ishte kontaktuar nga kompania 
ruse, e cila e njofoti se ishte gjetur një nënë zëvendësuese dhe kishin rënë 
dakord për procedurën mjekësore. Më 10 mars 2011, kërkuesja e parë kishte 
udhëtuar në Moskë. Në prill të vitit 2011, me ҫertifikatën e lindjes të lëshuar 
më 10 mars 2011 nga autoritetet ruse, ajo kishte shkuar në Konsullatën 
Italiane në Moskë për të marrë dokumentet që do të mundësonin largimin 
e fëmijës nga Rusia dhe udhëtimin në Itali. Çertifikata e lindjes përmbante 
emrat e kërkuesve dhe i identifikonte ata si prindër.

15.  Më 27 qershor 2011, kërkuesit u dëgjuan nga Gjykata e Rinisë. Kërkuesja 
e parë deklaroi se, pas tetë përpjekjeve të pasuksesshme në fertilizimin in 
vitro, të cilat kishin rrezikuar shëndetin e saj, ajo ishte drejtuar në një 
klinikë ruse, pasi në Rusi ishte e mundur të përdoreshin vezët nga një 
dhurues, të cilat më pas u implantuar në barkun e nënës  zëvendësuese.

16.  Në të njëjtën kohë, këshilltari i caktuar nga gjykata për fëmijën i kërkoi 
gjykatës të pezullojë përgjegjësinë prindërore të kërkuesve, sipas kuptimit 
të nenit 10 § 3 të ligjit nr. 184/1983.

17. Më 7 korrik 2011, gjykata vendosi që të kryhet testi i ADN-së për të 
vendosur nëse kërkuesi i dytë ishte babai biologjik i fëmijës. 

18.  Më 11 korrik 2011 Ministria e Punëve të Brendshme ka kërkuar nga Zyra 
e Regjistrit të refuzojë vendosjen e të dhënave të ҫertifikatës së lindjes në 
regjistrin e statusit civil.

19.  Më 1 gusht 2011, kërkuesi i dytë dhe fëmija iu nënshtruan testit të ADN-
së. Rezultati i këtyre testeve tregoi se nuk kishte asnjë lidhje gjenetike 
midis tyre.

20. Më 4 gusht 2011, Zyra e Regjistrit refuzoi të regjistronte ҫertifikatën e 
lindjes. Kërkuesit depozituan një ankesë në Gjykatën e Larino kundër 
këtij refuzimi. Zyra e avokatit të Shtetit i kërkoi gjykatës që t’i jepnin 
fëmijës një identitet të ri dhe të lëshohej një ҫertifikatë e re të lindjeje.

21.  Pasi në 29 shtator 2011 Gjykata e Larino vendosi se nuk kishte juridiksion, 
procedura rifilloi në Gjykatën e Apelit Campobasso. Kërkuesit kërkuan që 
të dhënat e ҫertifikatës së lindjes ruse të regjistrohen në regjistrin italian.

22.  Më 20 tetor 2011, në bazë të testit gjenetik dhe parashtresave të palëve, 
duke përfshirë edhe ato të këshilltarit të fëmijës të caktuar nga gjykata, 
Gjykata Rinisë vendosi heqjen e fëmijës nga kujdestaria e kërkuesëve. 
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Ky vendim ishte menjëherë i zbatueshëm. Në arsyetimin e vendimit të  
saj, gjykata mori parasysh faktorët e mëposhtëm: kërkuesi i parë kishte 
deklaruar se ajo nuk ishte nëna gjenetike; testi i ADN-së i kryer ndërmjet 
kërkuesit të dytë dhe fëmijës kishte treguar se nuk kishte asnjë lidhje 
gjenetike midis tyre; kërkuesit kishin paguar një shumë të madhe parash 
(49,000 euro (EUR)); në kundërshtim me pretendimet e tij, nuk kishte 
asgjë për të provuar se materiali gjenetik i kërkuesit të dytë me të vërtetë 
ishte transportuar në Rusi.

E vetmja gjë e sigurtë në këtë histori ishte identiteti i nënës zëvendësuese, 
e cila nuk ishte nëna biologjike dhe kishte hequr dorë nga fëmija menjëherë pas 
lindjes së tij. Prindërit biologjikë mbetën të panjohur. Si pasojë e kësaj që ndodhi, 
kjo nuk ishte një situatë amësie e kërkuar, pasi fëmija nuk kishte asnjë lidhje 
biologjike me kërkuesit. Këta të fundit ishin zhytur në ilegalitet: ata kishin sjellë 
një fëmijë në Itali duke e kaluar atë si djalin e tyre. Duke vepruar kështu, ata, në 
radhë të parë, kanë shkelur dispozitat për birësimin ndërkombëtar (Ligji nr. 184 
nga 4 maj 1983), neni 72 i të cilit i parashikonte këto shkelje si vepra penale. Së 
dyti, marrëveshja e lidhur nga kërkuesit me kompaninë Rosjurconsulting ishte 
në kundërshtim me ligjin e Riprodhimit Mjekësor të Asistuar (Ligji nr. 40 e 19 
shkurt 2004), pika 4 e të cilit ndalon fekondimin heterolog të asistuar.

Kjo situatë e paligjshme duhet të merrte fund, dhe e vetmja mënyrë për ta 
bërë këtë ishte heqja e fëmijës nga kërkuesit. Fëmija, pa dyshim do të pësonte 
dëm si pasojë e ndarjes, por duke pasur parasysh periudhën e shkurtër të kaluar 
me kërkuesit dhe moshën e tij të re, ai do të ishte në gjendje për ta kapërcyer këtë. 
Do të ndërmerreshin menjëherë hapa për të gjetur një çift prindërish birësues. 
Përveç kësaj, duke pasur parasysh se kërkuesit kishin preferuar të anashkalonin 
legjislacionin për birësimin, pavarësisht autorizimit që kishin marrë, mund të 
mendohet se fëmija ishte rezultat  i një dëshire narcistike nga ana e çiftit, apo se 
fëmija kishte për qëllim zgjidhjen e problemeve në marrëdhëniet e tyre. Si pasojë, 
gjykata ka  hedhur dyshime mbi faktin nëse ata ishin me të vërtetë të aftë për të 
siguruar mbështetje emocionale dhe arsimore. Duke qenë se fëmija nuk kishte as 
një familje biologjike, as  nënën e tij zëvendësuese, pasi ajo kishte hequr dorë nga 
ai, gjykata konsideroi se legjislacioni italian ishte i zbatueshëm në këtë rast (sipas 
kuptimit të nenit 37  të ligjit nr. 184/1983), ia  besoi fëmijën  shërbimeve sociale 
dhe vendosi të caktojë një kujdestar (tutor) për mbrojtjen e tij.

23.  Fëmija u vendos në një shtëpi fëmije (casa famiglia), në një lokalitet që 
ishte i panjohur për kërkuesit. Ata e kishin të ndaluar të kishin marrëdhënie 
me fëmijën.

24. Kërkuesit depozituan një ankesë (reclamo) në Gjykatën e Apelit 
Campobasso. Ata argumentuan, ndër të tjera, se gjykatat italiane nuk 
mund të vënë në dyshim ҫertifikatën e lindjes. Ata më tej kërkuan që mos 
të ndërmerren masa për fëmijën ndërsa procedura penale kundër tyre dhe 
procedura që kundërshtonte refuzimin për të hyrë në ҫertifikatën e lindjes 
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në regjistrin italian ishin në pritje.
25. Me një vendim të datës 28 shkurt 2012, Gjykata Campobasso e Apelit 

hodhi poshtë ankesën. Ajo argumentoi në këtë vendim, në mesin e pikave 
të tjera, se neni 33 i Ligjit nr. 218/95 (e drejta ndërkombëtare) nuk i ka 
penguar gjykatat  italiane për të  refuzuar në përputhje me informacionin 
e certifikuar nga një shtet i huaj. Nuk kishte asnjë çështje të mungesës 
së juridiksionit, pasi neni 37 i Ligjit Ndërkombëtar të Birësimeve 
(Ligji nr. 184/1983), përcakton që ligji italian ishte i zbatueshëm, nëse 
i mituri i huaj ishte braktisur, dhe kjo ishte situata e rastit. Për më tepër, 
ishte e panevojshme për të pritur rezultatin e procedurës penale, pasi 
përgjegjësia penale e kërkuesve ishte e parëndësishme. Në të kundërtën, 
ishte e nevojshme për të marrë një masë urgjente në lidhje me fëmijën, në 
mënyrë që t’i jepej fund situatës së jashtëligjshme në të cilën ndodheshin 
kërkuesit.  Nuk ishte e mundur paraqitja e një ankese kundër këtij vendimi, 
bazuar në pikat e ligjit.

26.  Nga një memorandum i datës 22 maj 2012, dërguar nga gjykata  Ministrisë 
së Drejtësisë, vërehet që fëmija ende nuk ishte shpallur në dispozicion 
për birësim, pasi procedurat në lidhje me transkriptimin e ҫertifikatës së 
lindjes së fëmijës ishin në pritje para Gjykatës së Apelit Campobasso.

27. Ndërkohë, më 30 tetor 2011, Avokati i Shtetit pranë Gjykatës Larino 
kishte urdhëruar bashkëngjitjen e përkohshme të ҫertifikatës së lindjes 
ruse, me arsyetimin se ajo ishte një pjesë thelbësore e provave. Nga 
shkresat e çështjes dukej se kërkuesit, jo vetëm ndoshta kishin kryer 
veprat me të cilat ishin akuzuar, por ata ishin përpjekur për t’i fshehur 
ato. Ndër të tjera, ata kishin deklaruar se ishin prindërit biologjikë, dhe 
kishin korrigjuar versionet e tyre të ngjarjeve me kalimin e kohës, pasi 
këto versione ishin provuar të pasakta.

28. Kërkuesit bënë ankesë kundër urdhrit të ndalimit të   përkohshëm.
29. Me një vendim të datës 20 nëntor 2012, Gjykata Campobasso ka hedhur 

poshtë ankesën e kërkuesve. Vendimi tregon se kanë ekzistuar dyshime 
serioze se ishin kryer veprat në fjalë. Në veçanti, kërkuesja e parë kishte 
përhapur një thashethem se ajo ishte shtatzënë; ajo kishte shkuar në 
Konsullatë dhe la të kuptohet se qe nëna biologjike; ajo kishte pranuar 
më pas se fëmija kishte lindur nga një nënë zëvendësuese; ajo kishte 
deklaruar në karabinieri më 25 Maj 2011 se kërkuesi i dytë ishte babai 
biologjik, edhe pse testet e ADN-së e kanë përgënjeshtruar këtë, dhe 
për këtë arsye kishte bërë deklarata të rreme; ajo kishte qenë shumë e 
paqartë për identitetin e nënës biologjike;dokumentet në lidhje me 
amësinë zëvendësuese deklaronin se kërkuesit ishin parë nga mjekët rusë, 
të cilët nuk ishin dakord me faktin se kërkuesi i dytë nuk ka qenë në 
Rusi; dokumentet në lidhje me lindjen nuk kanë një datë të saktë. Nga e 
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gjithë dihej se fëmija kishte lindur dhe se i ishte dorëzuar kërkueses së 
parë kundrejt pagesës prej gati 50.000 eurosh. Prandaj, dukej e vërtetë 
hipoteza se kërkuesit kishin vepruar në mënyrë të paligjshme, me qëllim 
përfshirjen e të dhënave të ҫertifikatës së lindjes në regjistrin e lindjeve, 
martesave dhe vdekjeve, dhe shmangien e legjislacionit italian.

30.  Në nëntor të vitit 2012 vendimi në lidhje me bashkëngjitjen e përkohshme 
u transmetua në gjykatën e të rinjve nga ana e Këshillit të Shtetit, pasi ajo 
kishte indiciet e mëposhtme. Akuzat sipas nenit 72 të ligjit nr. 184/1983 
i privuan kërkuesve mundësinë e birësimit (affido) të fëmijës apo të 
fëmijëve të tjerë, prandaj nuk kishte asnjë zgjidhje tjetër, por të vazhdohej 
me procedurën e birësimit të fëmijës. Vendosja e përkohshme në një 
familje kujdestare kërkohej në bazë të neneve 8 dhe 10 të ligjit nr. 184/83. 
Këshilltari i Shtetit përsëriti kërkesën e tij dhe theksoi se fëmija ishte 
hequr më shumë se një vit më parë, dhe se që ateherë ai kishte jetuar në 
shtëpinë e fëmijëve (casa famiglia), ku ai kishte zhvilluar marrëdhënie të 
rëndësishme me personat përgjegjës për përkujdesjen e tij. Kështu, fëmija 
nuk kishte gjetur ende një mjedis familjar zëvendësues si ai që kishte 
pasur në mënyrë të paligjshme me ata që e kishin sjellë në Itali. Ai dukej 
i destinuar për një ndarje tjetër, edhe më të dhimbshme se kaq nga nëna 
që e kishte lindur dhe nga gruaja që kishte pretenduar të ishte nëna e tij.

 31. Vërehet nga dosja se fëmija është vendosur në një familje kujdestare më 
26 janar të vitit 2013.

32. Në mars të vitit 2013, me kërkesë të kujdestarit, u krye një ekzaminim 
nga eksperti për të përcaktuar moshën e fëmijës. Ai përcaktoi se fëmija 
ndoshta ishte i  moshës 30 muaj, me një diferencë gabimi prej tre muajsh.

33.  Përveç kësaj, në fillim të prillit 2013, kujdestari i kërkoi gjykatës për të 
rinj t’i jepte fëmijës një identitet formal, kështu që ai mund të regjistrohej 
në shkollë pa vështirësi. Ai tha se fëmija ishte vendosur në një familje 
më 26 janar 2013, por nuk kishte një identitet zyrtar. Kjo «mungesë e 
ekzistencës” kishte një ndikim të rëndë në çështjet administrative; ishte e 
paqartë me çfarë emri fëmija do të regjistrohej në shkollë, do të përdorte 
për të dhënat e vaksinimit, apo për qëndrimin. Pa dyshim, kjo situatë 
korrespondonte me qëllimin e parandalimit të zbulimit të vendndodhjes së 
fëmijës nga familja origjinale, që janë kërkuesit. Megjithatë, një identitet 
formal i përkohshëm do të mundësonte mbajtjen sekret të identitetit të 
vërtetë të fëmijës, ndërsa njëkohësisht do i mundësonte atij të kishte akses 
në shërbimet publike; për momentin, ai kishte të drejtë vetëm të përdorte 
shërbimet e urgjencës mjekësore.

34. Me një vendim të zbatueshëm në mënyrë të menjëhershme, të 3 prillit 
2013, Gjykata e Apelit e Campobasso vendosi në lidhje me ҫertifikatën e 
lindjes dhe nëse duhet të bëhet një urdhër që të regjistrohen në regjistrin 
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e lindjeve, martesave dhe vdekjeve (sipas kuptimit të nenit 95 i Dekretit 
Presidencial ( “DP”) nr. 396/00). Ajo hodhi poshtë kundërshtimin e ngritur 
nga kujdestari se kërkuesit nuk kanë legjitimitet para gjykatës; ajo pranoi 
se kërkuesit kishin zotësi për të vepruar në procedura ligjore, për aq sa 
ata ishin  treguar si “prindër” në ҫertifikatën e lindjes. Megjithatë, ishte 
e qartë se kërkuesit nuk ishin prindërit biologjikë. Nuk ka pasur, pra, një 
zëvendësim gestational, edhe pse kërkuesit kishin referuar në deklaratën 
e tyre për fekondim artificial heterolog; palët ranë dakord se legjislacioni 
rus presupozonte një lidhje biologjike midis fëmijës dhe të paktën njërit 
nga prindërit e mundshëm, para kërkimit të amësisë zëvendësuese.

Ҫertifikata e lindjes për pasojë ishte false (ideologicamente falso). Për 
më tepër, duke pasur parasysh se nuk kishte asnjë tregues se fëmija ka pasur 
shtetësinë ruse, argumenti i kërkuesve se ligji italian ishte i pazbatueshëm binte 
në kundërshtim me nenin 33 të Ligjit nr. 218/95, i cili deklaronte se marrëdhënia 
ligjore prind-fëmijë është përcaktuar nga ligji kombëtar në fuqi, në momentin që  
fëmija  lind. Përveç kësaj, ishte në kundërshtim me rendin publik përfshirja e të 
dhënave të ҫertifikatës së lindjes së kontestuar në regjistrin e lindjeve, martesave 
dhe vdekjeve, pasi ishte false. Kërkuesit kanë deklaruar mirëbesimin e tyre, duke 
pretenduar se nuk ishin në gjendje të shpjegonin se pse lëngu seminal i kërkuesit 
të dytë nuk ishte përdorur në klinikën ruse; megjithatë, kjo nuk e ka ndryshuar 
situatën, dhe nuk ka ndrequr faktin se kërkuesi i dytë nuk ishte babai biologjik. 
Në përfundim, ishte i ligjshëm refuzimi për të përfshirë detajet e ҫertifikatës 
së lindjes ruse në regjistrin e lindjeve, martesave dhe vdekjeve, dhe miratimi i 
kërkesës së Këshillit të Shtetit për të lëshuar një ҫertifikatë të e re lindjeje. Më 
pas, gjykata vendosi të lëshohet një ҫertifikatë e re lindjeje, që tregonte se fëmija 
ishte i biri i personave të panjohur, i lindur në Moskë më 27 shkurt 2011, dhe që 
atij t’i jepet një emër i ri (përcaktuar sipas kuptimit të DPR nr. 396/00).

35.  Procedura lidhur me birësimin e fëmijës rifilloi para Gjykatës së të Rinjve. 
Kërkuesit konfirmuan kundërshtimin e tyre për vendosjen e fëmijës me 
persona të tretë. Kujdestari i kërkoi gjykatës të vendosë se kërkuesit nuk 
kishin locus standi. Këshilli i Shtetit i kërkoi gjykatës të mos vendosë mbi 
kërkesën e tij për të deklaruar se fëmija ishte në dispozicion për birësim 
duke përdorur emrin origjinal të fëmijës, me arsyetimin se,  ndërkohë, 
ai kishte hapur një set të dytë procedurash për të  kërkuar që fëmija të 
shpallej në dispozicion për birësim, duke përdorur identitetin e tij të ri si 
një fëmijë me prindër të panjohur. Më 5 qershor 2013, në dritën e materialit 
në dosjen, Gjykata Rinisë u shpreh se kërkuesit nuk kishin më zotësinë për 
të vepruar në procedurën e  birësimit të iniciuar nga ana e tyre, duke pasur 
parasysh se ata nuk ishin as prindërit e fëmijës, as anëtarët e familjes së tij, 
sipas kuptimit të nenit 10 të ligjit nr. 184/1983. Gjykata deklaroi se do të 
vendosë për çështjen e birësimit të fëmijës në kontekstin e procedurave të 
tjera të birësimit, të referuara nga Këshilli i Shtetit.
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II.  LIGJI PËRKATËS DHE PRAKTIKA E BRENDSHME

A  Ligji i të drejtës ndërkombëtare private 
36. Sipas nenit 33 të Ligjit të të drejtës ndërkombëtare private të vitit 1995 

(Ligji nr. 218), marrëdhënia ligjore prind-fëmijë është e përcaktuar nga ligji 
kombëtar që është në fuqi  për fëmijën në kohën e lindjes së tij ose të saj.

B.  Thjeshtimi i Ligjit të Gjendjes Civile
37.  Dekreti Presidencial nr. 396 i 3 nëntorit të vitit 2000 (thjeshtimi i Ligjit të 

Gjendjes Civile) parashikon se deklaratat e lindjes në lidhje me shtetasit 
italianë, të cilat janë të hartuara jashtë shtetit duhet të transmetohen tek 
autoritetet konsullore (neni 15). Autoritetet konsullore përcjellin një kopje 
të dokumenteve, për qëllimin e përfshirjes së tyre në regjistrat e gjendjes 
civile të komunës në të cilën individi në fjalë ka për qëllim të marrë lejen 
e qëndrimit (neni 17). Dokumentet e hartuara jashtë vendit nuk mund të 
regjistrohen në regjistrin e lindjeve, martesave dhe vdekjeve në qoftë se 
ato janë në kundërshtim me rendin publik (neni 18). Në mënyrë që të kenë 
fuqi të plotë ligjore në Itali, vendimet e huaja (provvedimenti) në lidhje 
me cilësinë e personave ose ekzistencës së marrëdhënieve familjare ... 
nuk duhet të jetë në kundërshtim me rendin publik (neni 65).

C.  Ligji i riprodhimit përmes asistencës mjekësore
38. Neni 4 i ligjit nr. 40 i 19 shkurtit të vitit 2004 ndalonte përdorimin e 

riprodhimit të asistuar mjekësor. Shkelja e kësaj dispozite shkaktonte një 
dënim financiar duke filluar nga 300.000 euro në 600.000 euro.

Me një vendim të datës 9 prill 2014, Gjykata Kushtetuese i shpalli këto 
dispozita antikushtetuese.

D.  Dispozitat përkatëse në lidhje me birësimin
39. Dispozitat lidhur me procedurën për birësimin janë përcaktuar në ligjin 

nr. 184/1983.

Neni 2 parashikon se një i mitur i cili ka qenë përkohësisht i privuar nga një 
mjedis i kënaqshëm familjar mund të vendoset në një familje tjetër, nëse është 
e mundur që përfshin të mitur të tjerë, ose me një person të vetëm, ose me një 
komunitet të tipit të familjes, me qëllim sigurimin ndaj tij apo saj të mbështetjes, 
rritjes dhe edukimit. Nëse nuk është e mundur për t’i siguruar një mjedis të kën-
aqshëm familjar, i mituri mund të vendoset në shtëpinë e fëmijës publike ose 
private, mundësisht në zonën në të cilën ai ka jetuar.

Neni 5 parashikon që familja ose personi me të cilin i mituri ka qenë i 
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vendosur duhet t’i japin atij ose asaj  mbështetjen, edukimin dhe arsimimin ... në 
bazë të udhëzimeve nga kujdestari dhe në përputhje me udhëzimet e autoritetit 
gjyqësor. Në çdo rast, familja kujdestare ushtron përgjegjësinë prindërore në 
lidhje me marrëdhëniet me shkollën dhe shërbimin kombëtar shëndetësor. Familja 
kujdestare duhet të dëgjohet në procedurën për lejimin  e birësimit.

Për më tepër, neni 7 parashikon që të miturit të cilët janë deklaruar në 
dispozicion për birësim mund të birësohen.

Neni 8 parashikon se “Gjykata e  Rinisë’’, edhe kryesisht, mund të deklarojë 
... një të mitur në dispozicion për birësim, nëse ai ose ajo është braktisur në 
kuptimin që është privuar nga e gjithë mbështetja emocionale, ose materiale nga 
prindërit ose anëtarët e familjes së tij ose të asaj, përgjegjëse për sigurimin e një 
mbështetje të tillë (përveç në raste të përkohshme të forcës madhore) «. Neni 8 
vazhdon: «I mituri do të vazhdojë të konsiderohet i braktisur ... edhe në qoftë se ai 
ose ajo është në shtëpi për fëmijë, ose ka qenë vendosur në një shtëpi kujdestare.» 
Së fundi, neni 8 parashikon që një rast i forcës madhore do të konsiderohet kur 
prindërit ose anëtarët e tjerë të familjes së të miturit, përgjegjës për sigurimin e 
mbështetjes refuzojnë ndihmën nga autoritetet dhe gjykata e konsideron refuzimin 
e tyre të pajustifikuar. Fakti që i mituri ka qenë i braktisur mund të raportohet tek 
autoritetet nga çdo anëtar i publikut, ose të vërehet nga një gjykatë me nismën e 
saj. Për më tepër, çdo zyrtar publik dhe çdo anëtar i familjes së të miturit, i cili 
është i vetëdijshëm se një fëmijë është braktisur, duhet të raportojnë gjendjen 
tek autoritetet. Shtëpitë e fëmijës duhet të informojnë autoritetet gjyqësore  për 
situatën e të miturve, të cilët ata marrin në kujdesin e tyre (neni 9).

Neni 10 parashikon që, në pritje të vendosjes së të miturit në një shtëpi 
kujdestare përpara birësimit, gjykata mund të urdhërojë ndonjë masë të 
përkohshme që është në interes të të miturit, duke përfshirë, nëse është e 
nevojshme, pezullimin e përgjegjësisë prindërore.

Nenet 11 deri në 14 sigurojnë që hetimet do të bëhen në mënyrë që të sqarohet 
situata e të miturit dhe të përcaktohet nëse ai ose ajo ka qenë i/e braktisur. Në 
mënyrë të veçantë, neni 11 parashikon që kur, në rrjedhën e këtyre pyetjeve, rezulton 
se fëmija nuk ka kontakt me asnjë nga anëtarët e familjes së tij deri në shkallën e 
katërt, gjykata mund të lëshojë një deklaratë që ai ose ajo është në dispozicion për 
birësim, nëse një kërkesë birësimi është bërë brenda kuptimit të nenit 44.

Në qoftë se, në përfundim të procedurës së parashikuar në nenet e mësipërme, 
i mituri është ende i braktisur brenda kuptimit të nenit 8, Gjykata e Rinisë do ta 
shpallë atë në dispozicion  për birësim në qoftë se: (a) prindërit ose anëtarët e 
tjerë  të familjes  nuk janë shfaqur në rrjedhën e procedurës; (B) është e qartë 
nga intervistat me ta se ata janë ende duke dështuar për t’i siguruar fëmijës 
mbështetje emocionale dhe materiale dhe nuk janë në gjendje apo të gatshëm për 
të korrigjuar situatën; dhe (c) Masat e vendosura sipas nenit 12 nuk janë zbatuar 
me fajin e prindërve (neni 15). Neni 15 parashikon gjithashtu se një deklaratë se 
një i mitur është në dispozicion për birësim do të bëhet në një vendim të arsyetuar 
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të Gjykatës së Rinisë, e mbledhur në dhoma, pasi të ketë dëgjuar kur është e 
nevojshme, Këshillin e Shtetit, përfaqësuesin e shtëpisë së fëmijëve, në të cilën i 
mituri ka qenë i vendosur ose çdo prind birësues, kujdestarin dhe të miturin nëse 
është i moshës mbi dymbëdhjetë ose, nëse nën dymbëdhjetë vjeҫ.

Neni 17 parashikon se një kundërshtim i një vendimi që deklaron një fëmijë 
në dispozicion për birësim duhet të paraqitet brenda tridhjetë ditëve nga data e 
njoftimit të palës kërkuese.

Sipas nenit 19 përgjegjësia prindërore pezullohet, ndërkohë që një i mitur 
është në dispozicion për birësim.

Së fundi, neni 20 parashikon që një i mitur nuk do të jetë më në dispozicion 
për birësim, nëse ai ka qenë i birësuar. Për më tepër, një deklaratë që një fëmijë 
është në dispozicion për birësim mund të anulohet, ose nga gjykata me iniciativën 
e saj, ose me kërkesën e prindërve, apo Zyrës së Prokurorit të Shtetit, në qoftë se 
kushtet e përcaktuara në nenin 8 kanë pushuar ndërkohë që aplikohen. Megjithatë, 
nëse i mituri ka qenë i vendosur në një familje me qëllim birësimin (affidamento 
preadottivo) brenda kuptimit të neneve 22-24, deklarata që ai ose ajo është në 
dispozicion për birësim nuk mund të anulohet.

Neni 44 parashikon raste të caktuara të birësimit të veçantë: birësimi është i 
mundur për të miturit të cilët ende nuk janë deklaruar në dispozicion për birësim. 
Në mënyrë të veçantë, neni 44 (d) parashikon birësimin, kur është e pamundur 
për të vendosur fëmijën [në kujdes alternativ] në pritje të birësimit.

40.  Neni 37 bis i këtij ligji parashikon se ligji italian, në lidhje me birësimin 
dhe vendosjen e masave urgjente zbatohet për të miturit e huaj, të cilët 
janë në Itali.

Sipas kuptimit të nenit 72 të Ligjit Ndërkombëtar të Birësimeve, çdo person 
i cili sjell në territorin e shtetit një të mitur të huaj, në kundërshtim me dispozitat 
e ligjit në fjalë, për të marrë para ose përfitime të tjera, dhe për këtë i mituri i 
besohet  në mënyrë të përhershme  qytetarëve  italianë, po kryen një vepër penale 
të dënueshme me burgim nga një deri në tre vjet. Kjo fjali është e zbatueshme 
edhe për ata që, në këmbim të parave apo përfitime të tjera, pranojë «vendosjen» 
e të miturve të huaj në mënyrë të përhershme. Dënimi për këtë vepër sjell 
përjashtimin nga e drejta për birësim (affidi) dhe të qenit kujdestar.

E.  Apelimi në pikat e ligjit/në bazë të nenit 111 të Kushtetutës
41. Sipas nenit 111 § 7 të Kushtetutës italiane, ankesat në Gjykatën e 

Kasacionit që pretendojnë shkelje të ligjit janë gjithmonë të pranueshme, 
kundër vendimeve apo masave që ndikojnë në lirinë personale. Gjykata e 
Kasacionit ka zgjeruar fushëveprimin e këtij mjeti në procedurën civile, 
kur vendimi që do të kundërshtohet ka një ndikim të konsiderueshëm në 
situata (decisoria) dhe nuk mund të ndryshohet ose të revokohet nga e 
njëjta gjyqtare/gjykatës që e mori atë (definitiva).
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Vendimet në lidhje me masat urgjente, në lidhje me një fëmijë të braktisur, 
të marra nga gjykata e të rinjve në bazë të nenit 10 të Ligjit të Birësimeve (nenet 
330 etj. të Kodit Civil, neni 742 i Kodit të Procedurës Civile) mund të jenë të 
ndryshme dhe/ose të revokohen. Ato mund të jenë subjekt i një ankese në gjykatën 
e Apelit. Asnjë ankesë në pikat e ligjit nuk mund të bëhet në lidhje me vendimet 
që mund të ndryshohen  dhe të revokohen në çdo kohë (gjykimi i Gjykatës së 
Kasacionit, Divizionin Civil, Sec. I, 18 Tetor 2012, nr. 17916).

III.  LIGJI PËRKATËS NDËRKOMBËTAR DHE PRAKTIKA

A. Konventa e Hagës Për Heqjen e Kërkesës Për Legalizim Për
Dokumentet Publike të Huaja
42.  Konventa e Hagës Për Heqjen e Kërkesës Për Legalizimin e Dokumenteve 

Publike të Huaja më 5 tetor 1961. Ajo zbatohet në dokumente publike- 
siç është përkufizuar në Nenin 1- të cilat janë hartuar në territorin e një 
Shtetit kontraktues dhe të cilat duhet të përdoren në territorin e një shteti 
tjetër kontraktues.

Neni 2
“Çdo shtet kontraktues do të përjashtojë nga legalizimi çdo dokumentet  mbi të 

cilën kjo Konventë zbatohet dhe të cilat duhet të prodhohen në territorin e saj. Për 
qëllimet e kësaj Konvente, legalizim do të thotë vetëm formaliteti me të cilin agjentët 
diplomatikë ose konsullorë të vendit në të cilin dokumenti prodhohet vërtetojnë 
vërtetësinë e nënshkrimit, kapacitetin në të cilin personi i nënshkrimit të dokumentit 
ka vepruar dhe, sipas rastit, identitetin e vulës, apo pullës të cilat ajo mban.”

Neni 3
“Formalitet e vetme që mund të kërkohen për të vërtetuar origjinalitetin 

e nënshkrimit, kapacitetin në të cilin personi i nënshkrimit të dokumentit ka 
vepruar dhe, sipas rastit, identitetin e vulës apo pullës të cilat ajo mban, është 
shtimi i ҫertifikatës përshkruar në nenin 4, të lëshuar nga autoriteti kompetent i 
shtetit nga i cili dokumenti buron.”

Neni 5
“Ҫertifikata lëshohet me kërkesë të personit që ka nënshkruar dokumentin, 

ose të çdo bartësi. Kur është plotësuar siç duhet, ajo do të vërtetojë autenticitetin 
e nënshkrimit, kapacitetin në të cilin personi nënshkrues i dokumentit ka 
vepruar dhe, sipas rastit, identitetin e vulës apo pullës të cilat mban dokumenti. 
Nënshkrimi, vula dhe pulla në ҫertifikatë përjashtohen nga të gjitha ҫertifikimet.”

Raporti shpjegues në këtë Konventë tregon se ҫertifikata nuk dëshmon 
vërtetësinë e përmbajtjes së dokumentit origjinal. Ky kufizim mbi efektet juridike 
që rrjedhin nga Konventa e Hagës ka për qëllim  të ruajë  të drejtën e shteteve 
nënshkruese të zbatojnë rregullat e tyre, kur ato janë të nevojshme për të përcaktuar 
forcën vërtetuese të bashkëngjitur me përmbajtjen e dokumentit të vërtetuar.
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B.  Dispozitat përkatëse të ligjit rus
43. Neni 55 i Ligjit Bazë për Mbrojtjen e Shëndetit të qytetarëve përfshin 

amësinë zëvendësuese ndër teknikat e riprodhimit të asistuar. Të dy çiftet e 
martuara dhe të pamartuara mund të kenë qasje në këtë lloj teknike, si dhe 
personat beqar. Amësia zëvendësuese është fakti i lindjes dhe dorëzimi 
i fëmijës në bazë të një kontrate të lidhur ndërmjet nënës zëvendësuese 
dhe prindërve “të mundshëm”. Nëna zëvendësuese duhet të jetë e moshës 
mes 20 dhe 35 vjeç, që ka lindur tashmë një fëmijë të shëndetshëm dhe 
ka dhënë pëlqimin e saj me shkrim për procedurën, e cila mund të kryhet 
vetëm në klinika të autorizuara. Ministria e Shëndetësisë me dekretin nr. 
67 (2003) rregullon procedurat dhe kushtet.

Nëse dispozitat përkatëse janë respektuar, rezultati i amësisë zëvendësuese 
është se një çift i martuar njihet  si dy prindër të një fëmije të lindur nga një nënë 
zëvendësuese. Kjo e fundit duhet të japë pëlqimin e saj me shkrim në mënyrë që 
çifti të njihet si prindër (neni 51 § 4 të Kodit të Familjes të 29 dhjetorit 1995).

C.   Parimet e miratuara nga Komiteti Ad Hoc i Ekspertëve mbi Progresin 
      e Shkencave Bio-Mjekësore të Këshillit të Evropës
44. Komiteti Ad Hoc i Ekspertëve të  Këshillit të Evropës mbi Progresin në 

shkencat Biomjekësore (CAHBI), i cili i parapriu Komitetit Drejtues të 
tashëm të Bioetikës, botuar në vitin 1989 me një seri të Parimeve. Parimi 
15, mbi « amësinë zëvendësuese”, është formuluar si më poshtë:
1. Asnjë mjek nuk mund të përdorë teknikat e riprodhimit artificial për 

konceptimin e një fëmije nga një nënë zëvendësuese.
2. Çdo kontratë apo marrëveshje ndërmjet  nënës zëvendësuese dhe personit 

ose çiftit për të cilin ajo mban  fëmijën do të jetë e pazbatueshme.
3. Çdo veprim nga një ndërmjetës për të mirën e personave në fjalë me amësinë 

zëvendësuese, si dhe çdo reklamë që lidhet me to, do të ndalohet.
4. Megjithatë, shtetet në raste të veçanta të caktuara me legjislacionin e 

tyre kombëtar mund të sigurojnë, duke respektuar në mënyrë të rregullt 
paragrafin 2 të këtij parimi, që një mjek të vazhdojë me fekondimin e një 
nëne zëvendësuese nga teknikat e riprodhimit artificial, me kusht që:
a. nëna surrogate nuk merr asnjë përfitim material nga operacioni;
b. nëna zëvendësuese në lindje ka të drejtën të mbajë fëmijën. 

LIGJI

I. SHKELJET E PRETENDUARA, TË  NGRITURA NË EMËR  
            TË FËMIJËS 

45. Kërkuesit u ankuan në emër të fëmijës, se kishte qenë e pamundur që të 
njihej marrëdhënia juridike prind-fëmijë e themeluar jashtë vendit, për 
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qëllim të heqjes së fëmijës dhe vendosjes së masave nga gjykatat italiane. 
Ata pretenduan se ka pasur shkelje të neneve 6, 8 dhe 14 të Konventës, si 
dhe të Konventës së Hagës dhe të Konventës mbi të Drejtat e Fëmijëve të 
20 nëntorit 1989.

46.   Sipas Qeverisë, kërkuesit nuk mund të përfaqësojnë fëmijën para Gjykatës, 
me arsyetimin se ai ishte përfaqësuar tashmë në nivel të brendshëm 
nga një kujdestar, i cili kishte ndërhyrë në procedurat para gjykatave të 
brendshme. Emëruar më 20 tetor 2011 nga Gjykata e Rinisë Campobasso 
dhe konfirmuar nga Gjykata e Apelit Campobasso më 21 shkurt 2012, 
kujdestari ka përfaqësuar fëmijën dhe ka administruar pronën e tij. Në 
përfundim, pjesa e kërkimit të depozituar në emër të fëmijës nga kërkuesit, 
të cilët mbronin interesat e tyre dhe jo ato të fëmijës, është e papajtueshme 
ratione personae.

47.  Kërkuesit e kundërshtuan pretendimin e Qeverisë.
48. Gjykata përsërit se është e nevojshme për të shmangur një kuptim të 

ngushtë dhe thjesht teknik në lidhje me përfaqësimin e fëmijëve përpara 
institucioneve të Konventës; në veçanti, duhet të merren parasysh lidhjet 
mes fëmijës në fjalë dhe “përfaqësuesit” të tij, në fushën dhe qëllimin 
e kërkimit, si dhe mundësia e konfliktit të interesit (shih Moretti dhe 
Benedetti k. Italisë, nr. 16318/07, § 32, 27 prill 2010;... shih gjithashtu SD, 
PD, dhe T. K. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 23714/94, vendim i Komisionit 
i datës 20 maj 1996, i pabotuar).

49. Në rastin konkret, Gjykata vëren që në fillim se kërkuesit nuk kanë lidhje 
biologjike me fëmijën. Pavarësisht pyetjes nëse ҫertifikata e  lindjes e 
hartuar në Rusi ka pasur efekt juridik në Itali, dhe nëse po, çfarë efekti, 
fëmija ishte vendosur nën kujdestari që nga 20 tetori 2011 dhe ka qenë 
e përfaqësuar nga kujdestari në procedurën e brendshme. Procedurat e 
njohjes së marrëdhënies prind-fëmijë ishin të pasuksesshme në Itali dhe 
fëmija ka një identitet të ri dhe një ҫertifikatë të re të lindje. Kërkuesit 
ishin gjithashtu të pasuksesshëm në procedurën për të birësuar fëmijën. 
Procedura për të birësuar fëmijën nga një familje tjetër është duke u 
zhvilluar dhe fëmija tashmë është vendosur në një familje kujdestare. 
Asnjë formë e nënshkruar nga autoriteti nuk i është dorëzuar kërkuesit për 
të përfaqësuar interesat e fëmijës para Gjykatës. Kjo nënkupton se, nga 
pikëpamja ligjore, kërkuesit nuk legjitimohet për të përfaqësuar interesat 
e të miturit në kontekstin e procedurave gjyqësore.

50. Në këto rrethana, Gjykata vlerëson se kërkuesit nuk kanë legjitimitet  për 
të vepruar para Gjykatës në emër të fëmijës (shih Moretti dhe Benedetti, 
cituar më lart, § 35). Prandaj, kjo pjesë e kërkimit duhet të hidhet poshtë si 
e papajtueshme ratione personae me dispozitat e Konventës, në përputhje 
me nenin 35 §§ 3 dhe 4 të tij.
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II.  SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 8 TË KONVENTËS, 
       E NGRITUR NGA KËRKUESIT NË EMËR TË TYRE

51.  Kërkuesit pretenduan se “refuzimi për të regjistruar ҫertifikatën e lindjes 
të lëshuar në Rusi dhe vendimet e gjykatave të brendshme italiane për të 
hequr fëmijën ishin në kundërshtim me Konventën e Hagës të 5 tetorit 
1961 dhe cënuan jetën e tyre private dhe familjare siç garantohet nga 
Neni 8 të Konventës. Ata gjithashtu pretenduan se ka pasur shkelje të 
nenit 6, me arsyetimin se procedura lidhur me largimin e të miturit nuk 
kishte qenë e drejtë.

52.  Qeveria e kundërshtoi këtë argument.
53. Sipas jurisprudencës, një Palë Kontraktuese është përgjegjëse sipas nenit 

1 të Konventës për të gjitha veprimet dhe mosveprimet e organeve të saj, 
pavarësisht nëse veprimi apo mosveprimi në fjalë ishte pasojë e ligjit të 
brendshëm, apo nevojës për të përmbushur detyrimet ligjore ndërkombëtare. 
Neni 1 nuk bën asnjë dallim për sa i përket llojit të rregullit apo masës 
në fjalë dhe nuk përjashton në asnjë pjesë “juridiksionin” e një Pale 
Kontraktuese nga shqyrtimi sipas Konventës. Gjykata përsërit se Konventa 
nuk mund të interpretohet në një vakum, por duhet të interpretohet në 
harmoni me parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare. Duhet 
të merret parasysh, siç tregohet në nenin 31 § 3 (c) të Konventës së 
Vjenës mbi të Drejtën e Traktateve të vitit 1969, “rregullat përkatëse te 
ligjit ndërkombëtar në fuqi në marrëdhëniet mes palëve”, dhe në veçanti 
rregullat që kanë të bëjnë me mbrojtjen ndërkombëtare të të drejtave 
të njeriut (shih, ndër të tjera, Nada k. Zvicrës [DHM], nr. 10593/08, §§ 
168-169, GJEDNJ 2012). Kështu, edhe pse e drejta për regjistrimin e 
ҫertifikatës së lindjes së jashtme në regjistrin e lindjeve, martesave 
dhe vdekjeve nuk është, si e  tillë, e përfshirë në mesin e të drejtave të 
garantuara nga Konventa, Gjykata do të shqyrtojë kërkesën në bazë të 
Konventës në kontekstin e traktateve të tjera relevante ndërkombëtare.

54. Gjykata, duke qenë e specializuar në karakterizimin e ligjit me faktet e 
rastit, e konsideron të përshtatshme të shqyrtojë këtë pjesë të kërkimit 
vetëm në bazë të nenit 8 të Konventës, i cili kërkon që procesi i vendim-
marrjes të çojë në masa të drejta të ndërhyrjes dhe të përballojë respektin e 
duhur për interesat e garantuara me këtë nen (shih Moretti dhe Benedetti, 
cituar më lart, § 49; Havelka dhe të tjerët k. Republikës Çeke, nr.  23499/06, 
§§ 34-35, 21 qershor 2007:. Kutzner k. Gjermanisë, nr. 46544/99, § 56, 
GJEDNJ 2002-I;... Wallová dhe Walla k. Republikës Çeke, nr. 23848/04, § 
47, 26 tetor 2006). Pjesët përkatëse të nenit 8 të Konventës parashikojnë:
1.  Çdokush ka të drejtën e respektimit të jetës së tij familjare ..
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2.  Nuk do të ketë ndërhyrje nga autoriteti publik në ushtrimin e kësaj të 
drejte, përveçse në përputhje me ligjin dhe nëse është e nevojshme në 
një shoqëri demokratike ... për mbrojtjen e shëndetit ose të moralit, 
ose për mbrojtjen e të drejtave dhe të liritë të të tjerëve”.

A.  Pranueshmëria

1.  Kundërshtimi në bazë të nenit 34 të Konventës
55. Qeveria ngriti një kundërshtim paraprak, duke argumentuar se kërkuesit 

nuk mund të veprojnë përpara Gjykatës për qëllimet e nenit 34 të 
Konventës, pasi fëmija ishte vendosur nën kujdestari.

56. Kërkuesit kundërshtuan këtë kundërshtim.  
57. Gjykata duhet të shqyrtojë nëse kërkuesit mund të marrin pjesë në proce-

durë dhe nëse ata mund të pretendojnë të jenë viktima, brenda kuptimit 
të nenit 34, të shkeljeve të pretenduara të Konventës. Ajo vë në dukje në 
këtë drejtim se gjykatat italiane kanë pranuar pozitën e kërkuesve për 
të vepruar në procedurë, duke qenë se -në bazë të ҫertifikatës së lindjes 
ruse - ata ishin prindërit e fëmijës dhe të paktën në fillim, kërkuesit kishin 
përgjegjësi prindërore për fëmijën. Kështu, kërkuesit mund të parashtrojnë 
ankesat e tyre para Gjykatës në kuptim të nenit 34 të Konventës. Prandaj, 
kundërshtimi i Qeverisë duhet të rrëzohet.

2.  Kundërshtimi i dështimit për të shteruar mjetet e brendshme
58. Qeveria ka vërejtur se procedurat para gjykatave të brendshme janë ende 

në pritje. Ato përmendën, në veçanti, procedurën penale të ngritur kundër 
kërkuesëve dhe procedurën para Gjykatës Rinore të Campobasso. Duke 
qenë më pas të ftuar (shih paragrafin 4 më lart) të përcaktojnë nëse ka 
ekzistuar një mjet efektiv për të kundërshtuar vendimin e Gjykatën së 
Apelit të Campobasso në përkrahje të refuzimit për të hyrë të dhënat e 
ҫertifikatës së lindjes në regjistrin zyrtar, dhe nëse ka ekzistuar një mjet 
efektiv për të kundërshtuar vendimin e gjykatës rinore për të përjashtuar 
[kërkuesit] nga procedura, Qeveria u përgjigj në mënyrë pozitive. 
Megjithatë, ata nuk kanë paraqitur asnjë rast përkatës.

59. Kërkuesit hodhën  poshtë argumentin e qeverisë.
60. Gjykata thekson se në bazë të nenit 35 § 1 mund të merret me një çështje 

vetëm pasi të gjitha mjetet e brendshme të jenë shteruar sipas rregullave 
përgjithësisht të pranuara të së drejtës ndërkombëtare (shiko Akdivar dhe 
të tjerët k. Turqisë, 16 shtator 1996 §§ 65-69 , Raportet e gjykimeve dhe 
vendimi i vitit 1996 IV). Ajo duhet të përcaktojë nëse kërkuesit kanë 
plotësuar atë kusht.
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61. Gjykata vëren së pari, se procedurat penale kundër kërkuesve ishin në 
pritje në kohën e paraqitjes së kërkesës. Megjithatë, ajo vë në dukje, nga 
njëra anë, se gjykatat civile kanë miratuar vendimet e tyre pa pritur për 
rezultatin e këtyre procedurave, dhe, së dyti, që ankesat e kërkuesve nuk 
kanë të bëjnë me procedurat penale si të tilla. Si pasojë, çështja e mos-
shterimit të mjeteve të brendshme nuk do të lindte dhe Gjykata konsideron 
se kundërshtimi paraprak i Qeverisë është i parëndësishëm dhe duhet të 
hidhet poshtë.

62. Lidhur me procedurën e sjellë nga kërkuesit, me qëllim që të dhënat e 
ҫertifikatës së lindjes së fëmijës të hyjnë në regjistrin e lindjeve, martesave 
dhe vdekjeve, Gjykata vëren se kërkuesit nuk janë bazuar në pikat e ligjit, 
kundër vendimit të Gjykatës së Apelit të Campobasso që rrëzoi kërkimin e 
tyre, datë 3 prill 2013. Qeveria ka konfirmuar ekzistencën dhe efektivitetin 
e një ankese të tillë bazuar në ligj, pa paraqitur jurisprudencën përkatëse.

Prandaj, Gjykata nuk ka në dispozicion të saj vendime të dhëna nga Gjykata 
e Kasacionit në raste të ngjashme, kur çështja në fjalë kishte si objekt njohjen 
e një dokumenti të huaj, i cili ishte në kundërshtim me të drejtën e brendshme. 
Megjithatë, ajo është e bindur se situata e kundërshtuar nga kërkuesit duhet të 
ishte dorëzuar për vlerësim pranë Gjykatës së Kasacionit, e cila është gjykata 
kombëtare me juridiksion për të interpretuar ligjin. Për rrjedhojë, në këtë pikë, 
kërkuesit nuk kanë plotësuar kërkesat e shterimit të mjeteve të brendshme.

Prandaj, ankesa lidhur me pamundësinë e të pasurit të të dhënave të ҫertifikatës 
së lindjes së fëmijës në regjistrin e gjendjes civile, duhet të refuzohet në përputhje 
me nenin 35 §§ 1 dhe 4 të Konventës.

63. Për sa i përket ankesës rreth masave për të hequr fëmijën dhe për ta 
vendosur atë nën kujdestari, Gjykata vëren se vendimi i Gjykatës së 
Rinisë Campobasso i 20 tetorit 2011 u ankimua në Gjykatën e Apelit 
Campobasso. Ajo gjykatë e hodhi poshtë ankesën e kërkuesve dhe 
konfirmoi masat më 28 shkurt 2012. Duke pasur parasysh natyrën jo-
përfundimtare të këtij lloji  vendimi, ishte e pamundur për të apeluar në 
pikat e ligjit (shih paragrafin 41 më lart).

Prandaj, Gjykata konsideron se në këtë pikë, kërkuesit kanë shteruar mjetet e 
brendshme. Ajo vëren se ky kërkim nuk është haptazi i pabazuar brenda kuptimit 
të nenit 35 § 3 (a) të Konventës. Ajo vëren më tej se nuk është e papranueshme 
për ndonjë arsye tjetër. Prandaj, ajo duhet të deklarohet e pranueshme.

64. Sa i përket vendimit të Gjykatës së Rinisë Campobasso të 5 qershorit 
2013, i cili sanksionon se kërkuesit nuk mund të vazhdonin procedurën 
lidhur me fëmijën e quajtur Teodoro Campanelli, pasi ata nuk kishin të 
drejtën për të vepruar, Gjykata vëren se kërkuesit nuk kanë paraqitur 
një ankesë kundër këtij vendimi para gjykatës së apelit dhe pastaj para 
Gjykatës së Kasacionit. Megjithatë, duke pasur parasysh rrethanat e 
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çështjes në fjalë, Gjykata ka dyshime për efektivitetin e këtyre mjeteve 
juridike në këtë rast. Vendimi përkatës nga Gjykata e Rinisë në lidhje 
me fëmijën u dha njëzet muaj pasi fëmija ishte larguar. Ky i fundit, i cili 
është konsideruar të jetë braktisur në mungesë të lidhjeve biologjike me 
të paktën një nga kërkuesit, ishte vendosur, me qëllim të birësimit të tij, 
në një familje që prej janarit 2013. Gjykata e rinisë u thirr për të vendosur 
mbi birësimin e fëmijës në kontekstin e një sërë procedurave, të cilat ishin 
hapur ndërkohë në bazë të identitetit të tij të ri, dhe kërkuesit nuk ishin 
në gjendje për të marrë pjesë në këto procedura. Përveç kësaj, Qeveria 
nuk ka paraqitur asnjë vendim që të tregojë se në një rast të tillë mjetet 
juridike në dispozicion do të kishin pasur një mundësi të arsyeshme për 
sukses. Për këtë arsye, Gjykata vlerëson se, edhe pse mjetet juridike 
kanë ekzistuar kundër vendimit të Gjykatës së Rinisë e 5 Prillit 2013, 
kërkuesve nuk u është kërkuar t’i shterojnë ato (shih Akdivar dhe të tjerë, 
cituar më lart, §§ 66-67, dhe Scordino k. Italisë (vendim), nr. 36813/97, 
GJEDNJ 2003 IV).

B.  Meritat

1. Parashtrimet e palëve
65. Kërkuesit vunë në dukje se problemi i ngritur nga kërkimi nuk ndikonte 

në amësinë zëvendësuese, ose riprodhimin e asistuar, apo lidhjet gjenetike 
midis prindërve dhe fëmijëve, ose, së fundi, birësimin. Problemi në këtë 
çështje ka qenë refuzimi për të njohur një ҫertifikatë lindjeje të lëshuar 
nga autoritetet përkatëse ruse dhe vendimin e autoriteteve italiane për të 
larguar fëmijën. Përkundër faktit se kishte qenë e pamundur që të ketë 
marrëdhënie ligjore prind-fëmijë të njohura, dhe në dritën e largimit të 
fëmijës, kërkuesit kishin përgjegjësi prindërore për të, edhe në qoftë se 
ata nuk ishin prindërit e tij biologjikë, në bazë të ҫertifikatës së lindjes të 
lëshuar nga autoritetet përkatëse.

Ҫertifikata e diskutueshme ishte autentike, siç dëshmohet me vulën “Apostile”, 
dhe, për hir të sigurisë juridike, ajo duhet të ishte regjistruar në përputhje me 
Konventën e Hagës “Apostile”, miratuar më 5 tetor 1961. Ajo është lëshuar në 
përputhje me ligjin rus, sipas të cilit nuk ishte e nevojshme që të ketë një lidhje 
gjenetike për të krijuar një marrëdhënie prind-fëmijë. Origjina e fëmijës ishte 
themeluar nga autoritetet përkatëse ruse, të cilat kishin marrë parasysh të gjitha 
rrethanat e lindjes së tij. Në lidhje me këtë, Avokati i kërkuesve paraqiti një artikull 
të shkruar prej tij dhe botuar në “Raportet shkencore Qasja e Hapur”. Ky artikull 
tregon se dhurimi i embrioneve ishte i lejuar në Rusi, përfshirë edhe qëllimet 
tregtare. As zëvendësimi për qëllime tregtare nuk ishte i ndaluar. Prandaj, në Rusi 
ishte e mundur të blihehsin gametë nga një bazë të dhënash (database klinike IVF-
së); në këtë mënyrë, gametet e blera nga prindërit e mundshëm u bënë gametët “e 
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tyre”, të cilat u kanë mundësuar atyre që të konsiderohen si prindër.
Kërkuesit nuk kishin kryer vepra penale në Rusi, as në Itali. Ata ishin të 

lirë për të kaluar kufirin dhe për të udhëtuar në një vend ku legjislacioni lejonte 
fertilizimin in vitro. Duke pretenduar, gabimisht dhe pa arsye të vlefshme, se ҫertifikata 
e lindjes ishte jo e vërtetë, autoritetet italiane kishin vepruar në mënyrë të paligjshme. 
Kriteri i vetëm i cili duhej të kishte udhëzuar autoritetet italiane në vendimmarrjen e 
tyre ishte interesi i fëmijës, përkatësisht ai për të ndenjur me kërkuesit.

66. Qeveria parashtroi se, me lëshimin e dokumenteve të udhëtimit që mundë-
sonin fëmijën të largohej për në Itali, Konsullata italiane në Moskë ishte 
në përputhje me detyrimet e saj ndërkombëtare. Megjithatë, ҫertifikata 
(“Apostile”) bashkëngjitur ҫertifikatës së lindjes ruse nuk i ka penguar 
autoritetet italiane për të verifikuar vërtetësinë e përmbajtjes së dosjes së 
lindjes së fëmijës. Ligji italian ishte i zbatueshëm në këtë rast. Neni 18 i 
DPR nr. 396/2000 i kërkon autoriteteve italiane të verifikojnë nëse është apo 
jo ҫertifikata e lindjes në kundërshtim me politikën publike të brendshme 
dhe për këtë arsye nëse është apo nuk është e aftë për të hyrë në regjistrin 
e gjendjes civile. Marrëdhënia ligjore prind-fëmijë është përcaktuar në 
bazë të nenit 33 të Ligjit të së Drejtës Ndërkombëtare Private. Gjykatat 
e brendshme kishin përcaktuar mungesën e ndonjë lidhje biologjike 
mes kërkuesve dhe fëmijës. Prandaj, kjo ishte një ҫertifikatë lindjeje me 
përmbajtje të pasaktë. Edhe duke menduar se ka pasur ndërhyrje në të 
drejtën e kërkuesve për të respektuar jetën e tyre private dhe familjare, 
ajo kishte qenë në përputhje me nenin 8 të Konventës, pasi kishte qenë 
në përputhje me ligjin dhe korrespondonte me qëllimin e mbrojtjes së 
fëmijës, dhe ishte e nevojshme në një shoqëri demokratike. Duke pasur 
autorizimin, kërkuesit kishin qenë në një pozicion për të birësuar një 
fëmijë, veçanërisht duke pasur parasysh se marrëveshja dypalëshe lidhur 
ndërmjet Italisë dhe Rusisë në 6 nëntor 2008 kishte hapur rrugën për 781 
birësime ligjore vetëm në vitin 2011. Së fundi, qeveria vuri në dukje se 
nuk kishte konsensus evropian në fushën e zëvendësimit gestational.

2.  Vlerësimi i Gjykatës

(a)  Zbatimi i nenit 8 të Konventës
67. Në përputhje me jurisprudencën e saj të mëparshme, Gjykata vëren se 

ekzistenca ose jo e jetës familjare është në thelb një çështje e faktit në 
varësi të ekzistencës reale në praktikë të lidhjeve të ngushta personale 
(shih Marckx k. Belgjikës, 13 qershor 1979, § 31, seria A nr. 31, dhe K. dhe 
T. k. Finlandës [DHM], nr. 25702/94, § 150, KEDNJ 2001 VII). Nocioni 
i “familjes”, në nenin 8 nuk është i kufizuar vetëm për marrëdhëniet 
martesore dhe mund të përfshijnë de facto “lidhje familjare” të tjera, 
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ku palët jetojnë së bashku jashtë martese dhe një marrëdhënie ku ka 
qëndrueshmëri të mjaftueshme (shih Kroon dhe të tjerët k. Holandës, 27 
tetor 1994 § 30, Seria A nr. 297-C,.. Johnston dhe të tjerët k. Irlandës, 18 
dhjetor 1986 § 55, seria A nr. 112;.. Keegan k. Irlandës, 26 maj 1994 § 44, 
Seria A nr. 290,.. dhe X, Y dhe Z k. Mbretërisë së Bashkuar, 22 prill 1997 
§ 36, Raportet 1997 II). Për më tepër, dispozitat e nenit 8 nuk garantojnë 
as të drejtën për të gjetur një familje, apo të drejtën për të birësuar (shih 
E.B. k. Francës [DHM], nr. 43546/02, § 41, 22 janar 2008). E drejta për 
respektimin e “jetës familjare” nuk përfshin thjesht dëshirën për formimin 
e një familje; ajo presupozon ekzistencën e një familje (shih Marckx, 
cituar më lart, § 31), ose të paktën marrëdhëniet e mundshme ndërmjet, 
për shembull, një fëmije të lindur jashtë martese dhe babait të tij natyror 
(shih Nylund k. Finlandës (dec.), nr. 27110/95, GJEDNJ 1999 deri në 
VI), ose marrëdhënia që krijohet nga një martesë e vërtetë, edhe nëse jeta 
familjare ende nuk është vendosur plotësisht (shih Abdulaziz, Cabales 
dhe Balkandali k.Mbretërisë së Bashkuar, 28 maj 1985, § 62, seria A nr. 
94,), ose marrëdhënia që krijohet nga një birësim i ligjshëm dhe i vërtetë 
(shih Pini dhe të tjerë k. Rumanisë, nr. 78028/01 dhe 78030/01, § 148, 
KEDNJ 2004- V).

68. Gjykata vëren se rasti konkret ka ngjashmëri me atë të Wagner dhe J.M.W.L. 
k. Luksemburgut (nr. 76240/01, 28 qershor 2007). Rasti i Luksemburgut 
kishte të bënte me faktin se ishte e pamundur për të marrë në Luksemburg 
njohjen e vendimit gjyqësor për birësimin e plotë të kërkuesit të dytë nga 
kërkuesi i parë. Gjykata konstatoi se jeta familjare ekzistonte, pavarësisht 
nga mungesa e njohjes së birësimit, dhe e mori parasysh faktin se lidhjet 
familjare de facto kanë ekzistuar për më shumë se dhjetë vjet mes kërkuesve, 
dhe se kërkuesi i parë ka vepruar si nëna e fëmijës në çdo aspekt.

Një rast tjetër (Moretti dhe Benedetti, cituar më lart, §§ 50-52) kishte të bënte 
me një çift të martuar (kërkuesit), të cilët kishin pranuar një fëmijë një vjeçar në 
familjen e tyre. Ata kishin kaluar nëntëmbëdhjetë muaj me të, para se gjykatat 
italiane të vendosnin të linin fëmijën me një familje tjetër me qëllim birësimin. 
Gjykata, gjithashtu arriti në përfundimin se ka ekzistuar një jetë familjare de facto, 
e konfirmuar, ndër të tjera, nga raportet e ekspertëve për familjen, pavarësisht nga 
çdo marrëdhënie e ligjshme e farefisnisë (§§ 50-52).

69. Në rastin konkret, kërkuesit nuk ishin në gjendje të kishin të dhënat e 
ҫertifikatës së lindjes ruse për krijimin e marrëdhënies ligjore prind-fëmijë  
në regjistrat e gjendjes civile. Meqë kjo ҫertifikatë nuk është e njohur nga 
ligji italian, nuk u kishte dhënë të drejtën për një marrëdhënie juridike të 
farefisnisë në mënyrë rigoroze, edhe pse kërkuesit kishin, të paktën në 
fillim, përgjegjësi prindërore për fëmijën, siç tregohet në kërkesën për 
pezullimin nga përgjegjësia prindërore, kërkuar nga këshilltari i caktuar 
nga gjykata. Prandaj, Gjykata duhet të marrë në konsideratë lidhjet de facto 
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të familjes. Në lidhje me këtë, ajo vëren se kërkuesit kishin të përbashkët 
me fëmijën fazat e para të rëndësishme të jetës së tij të re: gjashtë muaj në 
Itali, nga muaji i tretë i jetës së fëmijës. Para kësaj periudhe, kërkuesja e 
parë kishte kaluar tashmë disa javë me të në Rusi. Edhe pse kjo periudhë 
ishte në vetvete relativisht e shkurtër, Gjykata konsideron se kërkuesit 
kishin vepruar si prindër ndaj fëmijës dhe arriti në përfundimin se ka 
ekzistuar de facto një jetë familjare ndërmjet kërkuesëve dhe fëmijës. Ajo 
vijon se neni 8 i Konventës është i zbatueshëm në rastin në fjalë.

70. Si konsideratë dytësore, Gjykata vëren se në kontekstin e procedurave 
të sjella për njohjen e marrëdhënies prind-fëmijë, kërkuesi i dytë iu 
nënshtrua një testi të ADN-së. Është e vërtetë që nuk është përcaktuar 
lidhje gjenetike mes kërkuesit të dytë dhe fëmijës (shih, a contrario, 
Keegan, cituar më lart, § 45). Gjykata thekson, megjithatë, se neni 8 mbron 
jo vetëm “familjen”, por edhe “jetën private”. Kjo përfshin, në një shkallë 
të caktuar, të drejtën për të krijuar marrëdhënie me të tjerët (shih, mutatis 
mutandis, çështjen Niemietz k. Gjermanisë, 16 dhjetor 1992, § 29, Seria A 
nr. 251-B). Nuk duket, për më tepër, të ketë asnjë arsye parimore pse duhet 
të merret nocioni i “jetës private” për të përjashtuar përcaktimin e një 
marrëdhënieje juridike ose biologjike ndërmjet një fëmije të lindur jashtë 
martese dhe babait të tij natyral (shih Mikuliç k. Kroacisë, nr. 53176/99, 
§ 53, GJEDNJ 2002 I). Gjykata është shprehur tashmë se respektimi i 
jetës private kërkon që të gjithë duhet të jenë në gjendje për të vendosur 
detajet e identitetit të tyre si qenie njerëzore individuale dhe se e drejta 
e një individi për një informacion të tillë është me rëndësi për shkak të 
implikimeve të tij formuese për personalitetin e tij ose të saj (shih Gaskin 
k. Mbretërisë së Bashkuar, 7 korrik 1989 § 39, Seria A nr. 160). Në rastin 
në fjalë, kërkuesi i dytë ka kërkuar të vendosë, me mjete juridike, nëse ai 
ishte babai natyral. Kërkesa e tij për njohjen e atësisë që ishte krijuar në 
mënyrë të ligjshme jashtë vendit ishte e shoqëruar në këtë mënyrë me një 
kërkim për të vërtetën biologjike, duke kërkuar për të përcaktuar lidhjet 
e tij me fëmijën. Si pasojë, ka pasur një lidhje të drejtpërdrejtë midis 
krijimit të atësisë dhe jetës private të kërkuesit të dytë. Faktet e çështjes 
në përputhje me rrethanat hyjnë në kuadër të nenit 8 të Konventës (shih 
Mikuliç, cituar më lart, § 55).

(b)  Pajtueshmëria me nenin 8 të Konventës
71. Në rastin konkret, kërkuesit nuk ishin në gjendje për të marrë nga Gjykata 

e Rinisë Campobasso dhe Gjykata e Apelit e Campobasso, njohjen e 
atësisë që ishte vendosur jashtë vendit, dhe janë prekur nga vendimet 
gjyqësore të cilat kanë rezultuar në heqjen dhe vendosjen e fëmijës në 
kujdestari. Sipas mendimit të Gjykatës, kjo situatë përbën ndërhyrje 
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në ushtrimin e të drejtave të mishëruara në Nenin 8 të Konventës (shih 
Wagner dhe J.M.W.L., cituar më lart, § 123). Një ndërhyrje e tillë do të 
jetë në kundërshtim me nenin 8, nëse nuk plotëson kushtet kumulative të 
të qënit në përputhje me ligjin, ndjekjen e një qëllimi legjitim dhe nevojën 
në një shoqëri demokratike. Nocioni i “nevojës” nënkupton se ndërhyrja 
korrespondon me një nevojë të ngutshme sociale dhe, në veçanti, se ajo 
është në proporcion me qëllimin legjitim të ndjekur (shih Gnahoré k. 
Francës, nr. 40031/98, § 50, GJEDNJ 2000 IX, dhe Pontes k. Portugalisë, 
nr. 19554/09, § 74, 10 prill 2012).

72. Nëse kjo ndërhyrje ishte “në përputhje me ligjin”, Gjykata thekson se në 
bazë të nenit 5 të Konventës së Hagës të vitit 1961, i vetmi efekt i dokumentit 
ҫertifikues (“Apostile”) është për të provuar vërtetësinë e tij, kapacitetin në 
të cilin personi i nënshkrimit të dokumentit ka vepruar dhe, sipas rastit, 
identitetin e vulës, apo pullës që mban dokumenti. Shënimi shpjegues për 
Konventën e mësipërme tregon se vula Apostile nuk dëshmon vërtetësinë 
e përmbajtjes së dokumentit origjinal. Ky kufizim mbi efektet juridike që 
rrjedhin nga Konventa e Hagës ka për qëllim të ruajë të drejtën e shteteve 
nënshkruese për të aplikuar rregullat e tyre për zgjedhjen e ligjit, ku ato 
janë të nevojshme për të përcaktuar forcën provuese, të jetë e bashkëngjitur 
me përmbajtjen e dokumentit të vërtetuar.

Në rastin konkret, gjykatat italiane nuk i bazojnë vendimet e tyre në 
ҫertifikatën e lindjes së jashtme, por zgjodhën për të zbatuar legjislacionin italian 
në marrëdhënien juridike prind-fëmijë. Kërkimi i Gjykatës Rinore të ligjit italian 
në çështjen në fjalë rrjedh nga sundimi në zgjedhjen e ligjit, sipas të cilit atësia 
përcaktohet nga ligji kombëtar i vendit në të cilin ka lindur fëmija. Në rastin 
konkret, duke pasur parasysh se fëmija ka lindur nga  dhurues të panjohur, 
kombësia e fëmijës nuk është përcaktuar. Në këtë situatë, Gjykata çmon se 
zbatimi i ligjit italian në konstatimin se fëmija ishte braktisur dhe vendimet e  
gjykatave të brendshme nuk mund të shihen si arbitrare. Së fundi, Gjykata vëren 
se masat në lidhje me fëmijën, të marra nga Gjykata e Rinisë dhe të konfirmuara 
nga Gjykata e Apelit Campobasso, janë bazuar në dispozitat e ligjit të brendshëm.

Për pasojë, ndërhyrja -bazuar, në veçanti në nenet përkatëse të Ligjit Ndërkombëtar 
Privat dhe Ligjit të Birësimeve Ndërkombëtare -ishte “në përputhje me ligjin”.

73. Në lidhje me qëllimin legjitim, Gjykata konsideron se nuk është prirur 
për të dyshuar se masat e marra në lidhje me fëmijën ndjekin qëllimin 
e «parandalimit të trazirave”, për aq sa sjellja e kërkuesve ishte në 
kundërshtim me legjislacionin ndërkombëtar për birësimin dhe për 
përdorimin e teknikave të riprodhimit heterolog artificial, madje e ndaluar 
në kohën përkatëse. Përveç kësaj, masat në fjalë kanë për qëllim mbrojtjen 
e “të drejtave dhe lirive” të fëmijës.

74. Gjykata rithekson se për të përcaktuar nëse masat e kundërshtuara 
ishin “të nevojshme në një shoqëri demokratike”, ajo ka për të marrë 
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në konsideratë nëse, në dritën e çështjes në tërësi, arsyet e paraqitura 
ishin të përshtatshme dhe të mjaftueshme për qëllimet e  paragrafit 2 të 
nenit 8. Në rastet e ndjeshme dhe komplekse, liria e vlerësimit që do të 
jepet për autoritetet kompetente kombëtare ndryshon në dritën e natyrës 
së çështjeve dhe seriozitetin e interesave në fjalë. Ndërsa autoritetet 
gëzojnë një liri të gjerë vlerësimi në fushën e miratimit (shih Wagner dhe 
JMWL, cituar më sipër, § 127), ose në vlerësimin e nevojës për marrjen 
e një fëmije në përkujdesje, në mënyrë të veçantë kur lind një situatë 
emergjente, Gjykata duhet të mjaftohet me faktin se në rastin në fjalë 
kanë ekzistuar rrethana që justifikojnë heqjen e fëmijës. Shteti ka për 
detyrë të vendosë se është kryer përpara zbatimit të masave të tilla, një 
vlerësim i kujdesshëm i ndikimit të kujdesit të prindërve ndaj fëmijës, 
si dhe alternativat e mundshme për të marrë fëmijën në kujdesin publik 
(shih K. dhe T. k. Finlandës [DHM], nr. 25702/94, § 166, KEDNJ 2001 
VII, dhe Kutzner, cituar më lart, § 67).

75. Në rastin në fjalë, çështja në pyetje është nëse dispozitat ligjore që 
zbatohen në rastin konkret janë në një ekuilibër të drejtë mes konkurrimit 
të interesave publike dhe private të përfshira, bazuar në të drejtën për 
respektimin e jetës private dhe familjare. Duke bërë këtë, ajo duhet të ketë 
parasysh parimin themelor, sipas të cilit sa herë që diskutohet situata e një 
fëmije, prevalon interesi i tij (shih Wagner dhe JMWL, cituar më lart, §§ 133-
134; Mennesson k. Francës, nr. 65192/11, § 81, GJEDNJ 2014 (ekstrakte);... 
Labassee kundër Francës, nr. 65941/11, § 60, 26 qershor 2014).

76. Gjykata vëren se në këtë rast është konstatuar se nuk ka asnjë lidhje 
gjenetike midis fëmijës dhe kërkuesve. Për më tepër, ligji rus nuk specifikon 
nëse duhet të ketë një lidhje biologjike midis prindërve të ardhshëm dhe 
fëmijës i cili ka lindur. Përveç kësaj, kërkuesit nuk argumentojnë para 
gjykatave të brendshme se sipas ligjit rus ishte e panevojshme që të ketë 
një lidhje gjenetike me të paktën një nga prindërit e ardhshëm, në mënyrë 
që të jetë në gjendje për t›iu referuar zëvendësimin gestational. Në dritën 
e këtyre elementeve, Gjykata konsideron se nuk është e nevojshme për 
të krahasuar legjislacionin e Shteteve Anëtare për të vendosur nëse, në 
fushën e zëvendësimit gestational, ekziston harmonizim i gjerë në Evropë. 
Gjykata thirret për të shqyrtuar një rast në të cilin një kompani ruse -e 
cila punëson avokatin që përfaqëson aplikuesit në Strasburg -pranoi një 
shumë parash prej kërkuesve; ajo bleu materialin gjenetik nga dhurues të 
panjohur; ajo gjeti një nënë zëvendësuese; ajo ia la fëmijën kërkuesve; 
dhe  ndihmoi ata në marrjen e ҫertifikatës së lindjes. Për të shpjeguar 
këtë proces më qartë, avokati në fjalë tregoi se ishte plotësisht e mundur 
me blerjen e embrionit, të anashkalohej kërkesa e pasjes së një lidhje 
gjenetike me një nga prindërit e ardhshëm, embrion i cili në këtë mënyrë 
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u bë “i dikujt tjetër”. Pavarësisht nga ndonjë konsideratë etike në veprimet 
e Rosjurconsulting, pasojat e këtyre veprimeve kanë qenë shumë serioze 
për kërkuesit, veçanërisht në qoftë se mbahet parasysh fakti se kërkuesi 
i dytë ishte i sigurt se ai ishte babai biologjik i fëmijës dhe, ai nuk ka 
treguar në asnjë moment se nuk ishte duke vepruar në mirëbesim.

77. Zbatimi i ligjit kombëtar rezultoi në mosnjohjen e marrëdhënieve ligjore 
prind-fëmijë, themeluar jashtë vendit, me arsyetimin se kërkuesit nuk 
kishin asnjë lidhje gjenetike me fëmijën. Gjykata nuk ka anashkaluar 
aspektet emocionale të këtij rasti, në të cilën kërkuesve u është kërkuar të 
përballen me paaftësinë e tyre për të lindur; për të aplikuar për autorizim për 
birësim; pasi kanë marrë atë autorizim në dhjetor të vitit 2006, për të pritur 
me vite të tëra në mënyrë që të jenë në gjendje për të birësuar, duke pasur 
parasysh mungesën e fëmijëve të gatshëm për birësim; të ushqejnë shpresa 
deri në vitin 2010, kur vendosën të lidhin një kontratë me Rosjurconsulting 
dhe kur ata mësuan për lindjen e fëmijës; dhe të përjetojnë dëshpërim, kur 
ata mësuan se kërkuesi i dytë nuk ishte babai biologjik i fëmijës.

Gjykatat kombëtare kanë shqyrtuar argumentin e kërkuesit të dytë që ka 
ndodhur një gabim në klinikën ruse, pasi lëngu seminal tij nuk ishte përdorur. 
Ata e konsideronin, megjithatë, se mirëbesimi i tij nuk do t’i jepte legjitimitet 
mungesës së lidhjes biologjike. Sipas mendimit të Gjykatës, gjykatat kombëtare 
nuk kanë vepruar në mënyrë të paarsyeshme në zbatimin rigoroz të  ligjit kombëtar 
për të përcaktuar atësinë dhe duke injoruar statusin juridik të krijuar jashtë vendit 
(shih, në të kundërt të, Wagner dhe J.M.W.L. cituar më lart, § 135).

78. Megjithatë, mbetet për t’u përcaktuar nëse, në një situatë të tillë, masat e 
marra në lidhje me fëmijën -në mënyrë të veçantë, largimi i tij dhe vendosja 
nën kujdestari -mund të konsiderohen si proporcionale, përkatësisht nëse 
janë marrë parasysh sa duhet nga autoritetet italiane interesat e fëmijës.

79. Gjykata vëren në lidhje me këtë se Gjykata e Rinisë Campobasso ka marrë 
parasysh se fëmija ishte pa një mjedis të kënaqshëm familjar për qëllimet 
e Aktit Ndërkombëtar të Birësimeve. Në arritjen e këtij përfundimi, 
gjykatat e brendshme kanë marrë parasysh faktin se fëmija kishte lindur 
me prindër të panjohur biologjikë dhe se nëna zëvendësuese kishte hequr 
dorë nga ai. Ata më tej bashkëngjiten edhe gjendjen e paligjshme në të cilën 
kërkuesit kishin gjetur veten: këta të fundit kishin sjellë fëmijën në Itali 
duke e konsideruar atë si djalin e tyre dhe në këtë mënyrë kishin shkelur 
ligjin italian, veçanërisht Ligjin Ndërkombëtar për Birësimin dhe Ligjin 
e lindjes. Ata gjithashtu u nxitën nga fakti se kërkuesit kishin kontaktuar 
Rosjurconsulting me qëllim për të anashkaluar legjislacionin e birësimit, 
pavarësisht nga fakti se ata kishin marrë autorizim për të birësuar, dhe 
konsiderohet se kjo situatë ka rezultuar nga një dëshirë narcistike nga 
ana e prindërve, ose se fëmija kishte për qëllim të zgjidhte problemet në 
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marrëdhënien e çiftit. Si pasojë, mund të ngrihen dyshime në kapacitetet 
e tyre emocionale për rritjen e fëmijëve. Prandaj ishte e nevojshme për 
t’i dhënë fund kësaj situate, duke hequr fëmijën nga shtëpia e kërkuesve 
dhe duke i dhënë fund çdo mundësie kontakti me ta. Qasja e ndjekur nga 
gjykatat e brendshme është harmonizuar në mënyrë të qartë me nevojën 
për t’i dhënë fund situatës së paligjshme.

80. Sipas mendimit të Gjykatës, referenca për rendin publik nuk mund të 
konsiderohet se jep leje të plotë për çdo masë, pasi shteti ka për detyrë të 
marrë në konsideratë interesin më të mirë të fëmijës, pavarësisht nga natyra 
e lidhjes prindërore, ose gjenetike. Në lidhje me këtë, Gjykata thekson se 
në rastin e sipërcituar e Wagner dhe J.M.W.L., autoritetet e Luksemburgut 
nuk e njohën marrëdhënien ligjore prind-fëmijë të vendosur jashtë vendit 
që ishte në kundërshtim me rendin publik; Megjithatë, ata nuk kanë marrë 
asnjë masë që synon heqjen e fëmijës ose ndërprerjen e jetës familjare. 
Heqja e një fëmije nga mjedisi familjar është një masë ekstreme, e 
cila duhet të përdoret vetëm si mjet i fundit. Një masë e tillë mund të 
justifikohet vetëm nëse ajo korrespondon me qëllimin e mbrojtjes së një 
fëmije i cili është përballur me rrezik të menjëhershëm (shih Scozzari dhe 
Giunta k. Italisë [DHM], nr. 39221/98 dhe 41963/98, § 148, GJEDNJ 
2000 VIII,. Neulinger dhe Shuruk k. Zvicrës [DHM], nr 41615/07, § 136, 
GJEDNJ 2010;. YC k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 4547/10, §§ 133-138, 
13 mars 2012;.. dhe Pontes k. Portugalisë, nr. 19554/09, §§ 74-80, 10 prill 
2012). Pragu i vendosur në praktikën gjyqësore është shumë i lartë, dhe 
Gjykata e konsideron të dobishëm për t’iu referuar në vijim ekstrakteve 
nga gjykimi i sipërcituar Pontes:

 “§ 74. Gjykata rithekson se gëzimi nga prindi dhe fëmija i shoqërisë së  njëri-
tjetrit përbën një element themelor të jetës familjare (shih Kutzner, cituar 
më lart, § 58) dhe se masa të brendshme të cilat pengojnë  gëzimin përbëjnë 
një ndërhyrje në të drejtën e mbrojtur me nenin 8 të Konventës (shih 
K. dhe T. k. Finlandës [GC], nr. 25702/94, § 151, GJEDNJ 2001-VII). 
Një ndërhyrje e tillë shkel nenin 8, përveç nëse ajo është “në përputhje 
me ligjin”, ndjek një ose më shumë qëllime legjitime të përmendura në 
paragrafin 2, dhe është “e nevojshme në një shoqëri demokratike” për të 
arritur qëllimin. Nocioni i ‘nevojës’ nënkupton që ndërhyrja korrespondon 
me një nevojë të ngutshme sociale dhe, në veçanti, se ajo është në 
proporcion me qëllimin legjitim të ndjekur (shih Couillard Maugery k. 
Francës, nr. 64796/01, § 237, 1 Korrik 2004 ).

§ 75. Edhe pse objekti kryesor i nenit 8 është që të mbrojë individin nga 
ndërhyrja arbitrare e autoriteteve publike, mund të ketë më tepër detyrime 
pozitive të natyrshme në lidhje me “respektimin” efektiv të jetës familjare. 
Kështu, kur krijohet një lidhje familjare, shteti duhet në parim të veprojë 
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në mënyrë të tillë që të lejojë marrëdhënien të zhvillohet dhe të marrë të 
gjitha masat që mund të jenë të përshtatshme për të bashkuar prindin dhe 
fëmijën në fjalë (shih, për shembull, Eriksson k. Suedisë, 22 qershor 1989 
§ 71, seria A nr 156;.. Olsson k. Suedisë (. jo 2), 27 nëntor 1992 § 90, seria 
A nr. 250;... Ignaccolo-Zenide k. Rumanisë, nuk 31679/96 , § 94, GJEDNJ 
2000-I;.... Gnahoré k. Francës, nr. 40031/98, § 51, GJEDNJ 2000-IX, 
dhe, më së fundi, Neulinger dhe Shuruk k. Zvicrës [DHM], nr. 41615/07, 
§ 140, GJEDNJ 2010). Kufijtë midis detyrimeve pozitive dhe negative të 
shtetit sipas Konventës nuk adresojnë një përcaktim të saktë; megjithatë, 
parimet e aplikueshme janë të ngjashme. Në mënyrë të veçantë, në të dyja 
rastet duhet pasur parasysh balanca e drejtë e cila duhet të arrihet ndërmjet 
interesave konkurruese -ato të fëmijës, të dy prindërve, dhe të rendit 
publik -(shih Maumousseau dhe Washington k. Francës, nr. 93388/05, § 
62, GJEDNJ 2007 XIII), duke pasur parasysh, megjithatë, se interesi më i 
mirë i fëmijës duhet të jetë konsiderata mbizotëruese (shih për këtë qëllim 
Gnahoré, cituar më lart, § 59, megjithatë 2000-IX), dhe mund, në varësi 
të natyrës dhe seriozitetit të tyre, të shkelin ato të prindërve (shih Sahin k. 
Gjermanisë [DHM], nr. 30943/96, § 66, GJEDNJ 2003-të VIII). Interesat 
e prindërve, sidomos për të pasur kontakte të rregullta me fëmijën e tyre, 
mbeten faktorë analize kur barazpeshohen interesa të ndryshme në fjalë 
(shih Haase k. Gjermanisë, nr. 11057/02,

§ 89, GJEDNJ 2004- III (ekstrakte), ose Kutzner k. Gjermanisë, cituar më lart, 
§ 58). Në të dy kontekstet shteti gëzon një shkallë të caktuar vlerësimi (shih, 
për shembull, W., B. dhe R. k. Mbretërisë së Bashkuar, 8 korrik 1987 Seria A 
nr. 121, §§ 60 dhe 61, dhe Gnahoré, cituar më lart, § 52). Detyra e Gjykatës 
nuk është të zëvendësojë autoritetet vendore në ushtrimin e përgjegjësive 
të tyre për rregullimin e kujdesit publik të fëmijëve dhe të të drejtave të 
prindërve, fëmijët e të cilëve janë marrë në përkujdesje, por më tepër për 
të shqyrtuar në bazë të Konventës vendimet që këto autoritete kanë marrë 
në ushtrimin e pushtetit të tyre të vlerësimit (shih Hokkanen k. Finlandës, 
23 shtator 1994, § 55, seria A nr. 299 A).

76. Gjykata rithekson se, ndërsa neni 8 nuk përmban kërkesa të qarta procedurale, 
procesi i vendim-marrjes i përfshirë në masat e ndërhyrjes duhet të jetë i 
drejtë dhe duhet të sigurojnë respektin e duhur për interesat e garantuara me 
këtë nen. Prandaj, ajo duhet të përcaktohet, duke pasur parasysh rrethanat 
e veçanta të rastit dhe sidomos natyrën serioze të vendimeve që do të 
merren, nëse prindërit ishin në gjendje për të luajtur një pjesë në procesin 
e vendim-marrjes, shihet si një e tërë, për një shkallë të mjaftueshme për 
t’i pajisur ata me mbrojtjen e duhur të interesave të tyre. Nëse jo, do të 
ishte një dështim për të respektuar jetën e tyre familjare dhe ndërhyrjet 
që rezultojnë nga vendimi nuk do të jenë në gjendje të konsiderohen 
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si “të nevojshme” brenda kuptimit të Nenit 8 (shih W. k. Mbretërisë së 
Bashkuar, 8 korrik 1987 § 64, Seria A nr. 121).

§ 77. Për të përcaktuar nëse masat e kundërshtuara ishin “të nevojshme në një 
shoqëri demokratike” Gjykata duhet të shqyrtojë nëse, në dritën e çështjes 
në tërësi, arsyet e paraqitura për të justifikuar ato ishin të përshtatshme 
dhe të mjaftueshme për qëllimet e nenit 8 § 2 të Konventës. Duke vepruar 
kështu, ajo merr parasysh faktin se kjo është një ndërhyrje shumë e rëndë për 
të ndarë një familje; një hap i tillë duhet të mbështetet nga konsiderata mjaft 
të shëndosha dhe të rënda në interes të fëmijës (shih Scozzari dhe Giunta k. 
Italisë [DHM], nr. 39221/98 dhe 41963/98, § 148, GJEDNJ 2000-VIII).

§ 78. Ndërsa autoritetet gëzojnë një hapësirë   të gjerë vlerësimi në vlerësimin 
e nevojës së marrjes së një fëmije në përkujdesje, një shqyrtim i rreptë 
kërkohet ende në lidhje me kufizime të mëtejshme, të tilla si kufizime 
të vendosura nga këto autoritete për të drejtat prindërore, dhe të çdo mase 
mbrojtëse ligjore projektuar për të siguruar një mbrojtje efektive të të drejtave 
të prindërve dhe fëmijëve për të respektuar jetën e tyre familjare. Kufizime 
të tilla, të tjera që sjellin rrezik në marrëdhëniet familjare ndërmjet prindërve 
dhe një fëmijës të vogël do të kufizohen (shih Gnahoré, cituar më lart, § 54, 
dhe Sahin k. Gjermanisë [DHM], nr. 30943/96, § 65, GJEDNJ 2003 -VIII).

§ 79. Nga njëra anë, interesi përfshin sigurinë që fëmija të zhvillohet në një 
mjedis të shëndetshëm dhe se në asnjë rrethanë, një prind nuk mund të 
ketë të drejtë sipas Nenit 8 të marrë masa që do të dëmtojnë shëndetin 
dhe zhvillimin e fëmijës (shih Sahin, cituar më lart, § 66). Nga ana 
tjetër, është e qartë se është po aq në interesin e fëmijës që të mbahen 
lidhje me familjen, përveç në rastet kur është provuar se familja është e 
papërshtatshme, në të kundërt një ndërprerje nga këto lidhje do të thotë  
ndërprerjen e “rrënjëve” të një fëmije. Për më tepër, interesi i fëmijës 
dikton  që lidhjet familjare mund të shkëputen vetëm në rrethana shumë të 
jashtëzakonshme dhe se duhet të bëhet çdo gjë për të ruajtur marrëdhëniet 
personale dhe kur është e përshtatshme, për të “rindërtuar” familjen (shih 
Gnahoré, cituar më lart, § 59).

§ 80. Për më tepër, Gjykata rithekson se, në rastet që kanë të bëjnë me 
jetën familjare, kalimi i kohës mund të ketë pasoja të pakthyeshme për 
marrëdhëniet ndërmjet fëmijës dhe prindit, me të cilin ai ose ajo nuk 
jeton. Prishja e kontaktit me një fëmijë shumë të vogël mund të çojë në 
përkeqësimin progresiv të lidhjes së fëmijës me prindin e tij ose të saj 
(shih Ignaccolo-Zenide k. Rumanisë, cituar më lart, § 102, dhe Maire k. 
Portugalisë, nr. 48206 / 99, § 74, çdo gjë 2003- VI). “

Gjykata e konsideron të dobishme t’i referohet edhe paragrafëve të mëposhtëm 
nga vendimi në Zhou k. Italisë (nr. 33773/11, §§ 55-56, 21 janar 2014.):

“§ 55. Gjykata thekson se në raste të tilla të ndjeshme dhe komplekse, liria 
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e vlerësimit që do të jepet për autoritetet kompetente kombëtare do të 
ndryshojnë në dritën e natyrës së çështjeve dhe seriozitetit të interesave në 
fjalë. Ndërsa autoritetet gëzojnë një hapësirë   të gjerë vlerësimi në ҫmimin e 
nevojës së marrjes së një fëmijë në përkujdesje, në mënyrë të veçantë kur 
lind një situatë emergjente, Gjykata ende duhet të mjaftohet me faktin se në 
rastin në fjalë se kanë ekzistuar rrethana që justifikojnë heqjen e fëmijës. 

§ 56. Për dallim nga rastet e tjera të cilat gjykata është thirrur për të shqyrtuar, 
fëmija i kërkuesit në rastin në fjalë nuk ka qenë subjekt i dhunës apo 
keqtrajtimit fizik dhe psikologjik (shih, anasjelltas, Dewinne k. Belgjikës 
(dec.), nr. 56024/00, 10 mars 2005 dhe Zakharova k. Francës (dec.), nr. 
57306/00, 13 dhjetor 2005), apo të abuzimit seksual (shih, anasjelltas, 
Covezzi dhe Morselli k. Italisë, nr. 52763 / 99, § 104, 9 maj 2003). Gjykata 
vëren se ajo konstatoi shkelje në rastin e Kutzner k. Gjermanisë (§ 68, të 
cituar më lart), në të cilat gjykatat tërhoqën përgjegjësisë prindërore nga 
kërkuesit, pasi vunë në dukje mungesën e zhvillimit emocional nga ana e 
tyre, dhe nuk gjeti asnjë shkelje të nenit 8, në rastin e Aune k. Norvegjisë, 
(nr. 52502/07, 28 tetor 2010), në të cilin Gjykata vuri në dukje se birësimi 
i të miturit nuk e ka parandaluar kërkuesin që të vazhdojë të ketë një 
marrëdhënie personale me fëmijën dhe nuk rezulton në largimin e fëmijës 
nga “rrënjët” e tij. Ajo, gjithashtu gjeti shkelje të Nenit 8 në një rast 
(Saviny k. Ukrainës, nr. 39948/06, 18 dhjetor 2008), në të cilën zhvendosja 
e fëmijës së kërkuesve ishte justifikuar për shkak të pamundësisë së 
prindërve për ta pajisur atë me një standard të përshtatshëm jetese 
(mungesa e mjeteve financiare dhe cilësive personale të kërkuesve vunë 
në rrezik jetën e fëmijëve të tyre, shëndetin dhe edukimin moral). Për 
më tepër, në një rast në të cilin zhvendosja e fëmijëve ishte urdhëruar 
për shkak të paqëndrueshmërisë psikologjike të prindërve, Gjykata arriti 
në përfundimin se nuk ka pasur shkelje të nenit 8, dhe gjithashtu mori 
parasysh faktin se lidhjet mes prindërve dhe fëmijëve nuk ishin ndëprerë 
(shih Couillard Maugery k. Francës, cituar më lart).”

81.  Gjykata pranon se gjendja me të cilën u përballën autoritetet kombëtare në 
rastin konkret ishte e ndjeshme. Ka pasur dyshime serioze mbi kërkuesit. 
Kur gjykata e të rinjve ka vendosur për të hequr fëmijën nga kërkuesit, ka 
marrë parasysh dëmin që padyshim do të shkaktohej, por duke pasur parasysh 
periudhën e shkurtër që kishte kaluar me ta dhe moshës së tij të vogël, ajo 
vlerësoi se fëmija do ta kapërcente këtë fazë të vështirë në jetën e tij. 
Gjykata, megjithatë është e mendimit, se kushtet që justifikojnë përdorimin 
e masave të kundërshtuara nuk janë plotësuar, për arsyet e mëposhtme.

82. Së pari, fakti që fëmija do të kishte zhvilluar lidhje  emocionale me 
prindërit e tij, nëse do  të kishte qëndruar me ta për më shumë kohë nuk 
është e mjaftueshme për të justifikuar largimin e tij.
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83. Më tej, në lidhje me procedurën penale të ngritur kundër kërkuesëve, 
Gjykata vëren që në fillim se Gjykata e Apelit Campobasso ka konstatuar 
se ishte e panevojshme të priteshin rezultatet e saj, pasi përgjegjësia 
penale e kërkuesve ishte e parëndësishme (shih paragrafin 25 më lart), 
kështu dyshimet mbi kërkuesit ishin gjithashtu të pamjaftueshme për të 
justifikuar masat e kundërshtuara. Sipas mendimit të Gjykatës, është në 
çdo rast e pamundur që të spekulohet për rezultatin e procedurës penale. 
Përveç kësaj, kërkuesit do të ishin skualifikuar ligjërisht nga birësimi i 
fëmijës, vetëm në rast të dënimit të tyre për veprën e përcaktuar në nenin 
72 të Ligjit të Birësimeve.

84.  Në këtë lidhje të fundit, Gjykata vëren se kërkuesit, të cilët ishin vlerësuar 
në dhjetor 2006, si të aftë për të birësuar, kur morën autorizimin për të 
birësuar (shih paragrafin 12 më lart), janë konsideruar të paaftë për të 
rritur dhe u afeksionuar me fëmijën për të vetmen arsye se, ata kishin 
anashkaluar legjislacionin e birësimit, pa mbajtur në konsideratë raportin 
e ekspertit të urdhëruar nga gjykata.

85. Së fundi, Gjykata vëren se fëmija ka marrë një identitet të ri vetëm në 
prill të vitit 2013, që do të thotë se ai nuk kishte identitet zyrtar për më 
shumë se dy vjet. Megjithatë është e nevojshme të sigurohet se një fëmijë 
nuk është në disavantazh për shkak të faktit se ai ka lindur nga një nënë 
zëvendësuese, sidomos në aspektin e shtetësisë ose identitetit, të cilat 
janë të një rëndësie të veçantë (shih nenin 7 të Konventës së Kombeve të 
Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve të 20 nëntorit 1989, e cila hyri në fuqi 
më 2 shtator 1990, 1577 Traktati Seria 3).

86. Duke pasur parasysh faktorët e mësipërm, Gjykata nuk është e bindur 
për përshtatshmërinë e elementeve, në të cilat autoritetet mbështeten 
për përfundimin se fëmija duhet të caktohet në kujdesin e shërbimeve 
sociale. Për më tepër, autoritetet italiane nuk arritën ekuilibrin e drejtë 
mes interesave në fjalë.

87.  Në përfundim, Gjykata vlerëson se ka pasur shkelje të nenit 8 të Konventës.
88. Duke pasur parasysh se fëmija ka zhvilluar padyshim lidhje emocionale 

me familjen kujdestare në të cilin ai ishte i vendosur në fillim të vitit 2013, 
ky konstatim i shkeljes në çështjen e kërkuesve nuk mund të kuptohet si 
detyrim për shtetin për kthimin e fëmijës atyre.

III.  SHKELJE TË TJERA TË PRETENDUARA TË KONVENTËS

89. Së fundmi, kërkuesit pretenduan se refuzimi për të njohur marrëdhënien 
prind-fëmijë, themeluar jashtë vendit solli shkelje të nenit 14 të Konventës, 
i interpretuar së bashku me Nenin 8, dhe nenin 1 të Protokollit Nr. 12.
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Gjykata vëren që në fillim se, deri më sot, Italia nuk e ka ratifikuar Protokollin 
Nr 12, në këtë mënyrë kjo ankesë nuk qëndron ratione personae dhe duhet të 
rrëzohet në përputhje me nenin 35 §§ 3 dhe 4 të Konventës. Prandaj, kjo pjesë e 
kërkimit duhet të shqyrtohet në bazë të nenit 14 të marrë së bashku me Nenin 8 
të Konventës. Neni 14 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.”

90. Për aq kohë sa kjo pjesë e kërkimit është bërë për refuzimin për të regjistruar 
të dhënat e ҫertifikatës së lindjes në regjistrin e lindjeve, martesave dhe 
vdekjeve, Gjykata konsideron se -në të njëjtën mënyrë si ankesat sipas 
nenit 8 të Konventës të marra veç e veç (shih paragrafin 62 më sipër) -ajo 
duhet të refuzohet për mos shterimin e mjeteve juridike të brendshme, në 
përputhje me nenin 35 §§ 1 dhe 4 të Konventës.

91. Për aq kohë sa kjo pjesë e kërkesës ka të bëjë me masat e marra në 
lidhje me fëmijën, Gjykata rithekson se në gëzimin e të drejtave dhe lirive 
të garantuara nga Konventa, Neni 14 siguron mbrojtje kundër trajtimit të 
ndryshëm, pa një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm, të personave në situata 
të ngjashme (shiko Mazurek k. Francës, nr. 34406/97, § 46, GJEDNJ 2000 
II). Një ndryshim në trajtim është diskriminues në qoftë se ai “nuk ka një 
justifikim objektiv dhe të arsyeshëm”, që është, në qoftë se ai nuk ndjek 
një “qëllim të ligjshëm”, ose nëse nuk ka një “marrëdhënie të arsyeshme 
të proporcionalitetit midis mjeteve të përdorura dhe qëllimit që kërkohet të 
realizohet” (shih Mazurek, cituar më lart, § 48). Duke shqyrtuar shkresat e 
çështjes, Gjykata nuk gjen një shkelje të dispozitave në të cilat mbështeten 
kërkuesit. Për rrjedhojë, kjo pjesë e kërkimit është qartazi e pabazuar dhe 
duhet të rrëzohet në përputhje me nenin 35 §§ 3 dhe 4 të Konventës.

IV. ZBATIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

92. 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
93. Kërkuesët kërkuan pagesën prej 100,000 euro (EURO) në lidhje me 

dëmin jo pasuror.
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94. Qeveria kundërshtoi pagesën e ndonjë shume dhe këmbënguli se kërkesa 
duhet të refuzohet. Në çdo rast, nuk ishte demonstruar asnjë dëm dhe fëmija 
kishte të drejtë të jetonte në një mjedis familjar «të ligjshëm dhe të qetë».

95.  Duke vendosur mbi baza të barabarta, Gjykata u jep kërkuesve, së bashku, 
20,000 EURO.

B.  Kostot dhe shpenzimet
96. Kërkuesit pretenduan 29.095 EURO për kompensimin e shpenzimeve të 

bëra para gjykatave të brendshme dhe në procedurat e Strasburgut.
97. Qeveria kundërshtoi pagesën e kësaj shume.
98. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një kërkues ka të drejtën e rimbursimit 

të kostove dhe shpenzimeve vetëm në masën që ka treguar se këto 
kanë qenë në të vërteta dhe të shkaktuara domosdoshmërish dhe janë të 
arsyeshme në sasi. Në rastin në fjalë, duke pasur parasysh dokumentet që 
kishte në dispozicion të saj dhe kriteret e mësipërme, Gjykata çmon të 
arsyeshme t’u japë kërkuesëve së bashku  shumën e 10,000 (EURO) që 
mbulojnë të gjitha kostot.

C.  Fitimi i munguar
99. Gjykata çmon të nevojshme se fitimi i munguar duhet të bazohet në 

normën marzhinale të huadhënies të Bankës Qendrore Evropiane, së cilës 
duhet t’i shtohen tre për qind.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA,
1.  Deklaron, në mënyrë unanime, të pranueshme kërkesën për sa i përket 

pretendimeve të kërkuesve ngritur sipas nenit 8 në emër të tyre, përsa i 
përket masave të marra në lidhje me fëmijën, dhe pjesën tjetër të kërkesës 
të papranueshme;

2.  Vendos, me pesë vota pro dhe dy kundër, se ka pasur shkelje të nenit 8 të 
Konventës;

3.  Vendos, me pesë vota pro dhe dy kundër,
(a) se shteti i paditur duhet t’i paguajë kërkuesve së bashku, brenda tre 

muajve nga data në të cilën vendimi merr formë të prerë në përputhje 
me nenin 44 § 2 të Konventës, shumat e mëposhtme:
(i) 20,000 EURO (njëzet mijë euro), plus çdo taksë që mund të jetë e  

tatueshme, në lidhje me dëmin jo pasuror;
(ii) 10,000 euro (dhjetë mijë euro), plus çdo taksë që mund të jetë në 

ngarkim të kërkuesit, në lidhje me kostot dhe shpenzimet;
(b)  që nga skadimi i afatit të lartpërmendur prej tre muajsh deri në zgjidhje, 

do të paguhet interes i thjeshtë mbi shumat e mësipërme në një normë 
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të barabartë me normën marzhinale të huadhënies të Bankës Qendrore 
Evropiane gjatë periudhës së mospagimit, plus tre pikë për qind;

4.   Nuk pranon, në mënyrë unanime, pjesën tjetër të pretendimit të kërkuesve 
për shpërblim të drejtë.

Bërë në frëngjisht, dhe njoftuar me shkrim më 27 janar 2015, sipas rregullit 
77 §§ 2 dhe 3 të Rregullores së Gjykatës.

 Stanley Naismith                                                                   Işıl Karakaş 
          Kancelar         Kryetar

Në përputhje me nenin 45 § 2 të Konventës dhe rregullin 74 § 2 të Rregullores 
së Gjykatës, mendimi i përbashkët i pakicës të gjyqtarëve Raimondi dhe Spano i 
është bashkëlidhur këtij vendimi.

          A.I.K.
         S.H.N.

OPINIONI PJESËRISHT KUNDËRSHTUES I GJYQTARËVE
RAIMONDI DHE SPANO

1.  Me respektin e duhur për kolegët tanë në shumicë, ne nuk jemi në gjendje 
të pranojmë mendimin e tyre se ka pasur shkelje të nenit 8 të Konventës 
në këtë rast.

2.  Ne mund të pranojmë, megjithëse me hezitim dhe subjekt të komenteve të 
përcaktuara më poshtë, se konkluzionet e shumicës që neni 8 i Konventës 
është i zbatueshëm në këtë rast (shih paragrafin 69 të vendimit) dhe se ka 
pasur ndërhyrje në të drejtat e kërkuesëve.

3.  Në të vërtetë, jeta familjare de facto e kërkuesëve me fëmijën është 
bazuar në një lidhje të brishtë, veçanërisht nëse merret parasysh periudha 
shumë e shkurtër gjatë së cilës ai ka banuar me ta. Ne konsiderojmë që 
Gjykata, në situata të tilla si kjo në rastin konkret, gjatë shqyrtimit nëse 
ka qenë zhvilluar ose jo de facto jetë familjare, duhet të marrë parasysh 
rrethanat në të cilat fëmija është vendosur në kujdestari të individëve 
në fjalë. Ne theksojmë se neni 8 § 1 nuk mund, sipas mendimit tonë, 
të interpretohet sikur përfshin «jetën familjare» ndërmjet një fëmije dhe 
personave të cilët nuk kanë lidhje biologjike me të, kur faktet, sqarojnë 
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në mënyrë të arsyeshme, se origjina e kujdestarisë është e bazuar në një 
akt të paligjshëm, në shkelje të rendit publik. Në çdo rast, kemi parasysh 
se faktorët që lidhen me sjelljen e mundshme të paligjshme në origjinën e 
krijimit të një jete familjare de facto , duhet të merren parasysh në analizën 
e proporcionalitetit të kërkuar në kuadër të Nenit 8.

4.  Pasi është thënë kjo, duhet të theksohet se kërkuesit ishin penguar, edhe 
nga Gjykata e Rinisë Campobasso, zyra e gjendjes civile dhe Gjykata e 
Apelit e Campobasso, për njohjen e ҫertifikatës së lindjes të lëshuar nga 
autoritetet kompetente ruse, dhe janë prekur nga vendimet gjyqësore të 
cilat rezultuan në largimin e fëmijës dhe vendosjen e tij në kujdesin e një 
shtëpie fëmije. Kjo situatë përbën një ndërhyrje në të drejtat e garantuara 
me nenin 8 të Konventës (shih Wagner dhe J.M.W.L. k. Luksemburgut, nr. 
76240/01, 28 qershor 2007 § 123).

5.  Sipas mendimit tonë, kjo ndërhyrje ka qenë në përputhje me ligjin, ka ndjekur 
një qëllim legjitim dhe ishte e nevojshme në një shoqëri demokratike.

6.  Nëse kjo ndërhyrje ishte “në përputhje me ligjin” dhe ndoqi një “qëllim 
legjitim”, ne jemi dakord me analizën e shumicës (shih paragrafët 72-73 
të vendimit).

7.   Përveç kësaj, sipas mendimit tonë, zbatimi i dispozitave legjislative në 
këtë rast vendos një ekuilibër të drejtë midis interesave publike dhe private 
që konkurrojnë, bazuar në të drejtën për respektimin e jetës private dhe 
familjare.

8.  Në këtë rast, ka, së pari, një mungesë të lidhjeve gjenetike mes fëmijës 
dhe kërkuesve. Për më tepër, legjislacioni rus nuk specifikon nëse duhet 
të ekzistojë një lidhje biologjike midis prindërve të ardhshëm dhe fëmijës 
që do të lindte. Përveç kësaj, kërkuesit nuk argumentuan para gjykatave 
të brendshme se ishte e panevojshme sipas ligjit rus që të ketë një lidhje 
gjenetike me të paktën një nga prindërit e ardhshëm, në mënyrë që të jenë 
në gjendje për t›iu referuar zëvendësimin gestational. Në dritën e këtyre 
elementeve, ne konsiderojmë se nuk është e nevojshme për të krahasuar 
legjislacionin e Shteteve Anëtare për të vendosur nëse, në fushën e 
zëvendësimit gestational, ekziston harmonizim i gjerë në Evropë. Në 
fakt, po ballafaqohemi me një rast në të cilin një kompani ruse -e cila 
punëson avokat që përfaqëson kërkuesit në Strasburg -ka pranuar një 
shumë parash prej kërkuesëve; ajo bleu material gjenetik prej dhuruesve 
të panjohur; ajo gjeti një nënë zëvendësuese që do të lindte fëmijën; ajo 
la fëmijën te kërkuesit; i ndihmoi ata në marrjen e ҫertifikatës së lindjes. 
Për të shpjeguar këtë proces më qartë, avokati në fjalë tregoi se ishte 
plotësisht i mundur anashkalimi i kërkesën që të ketë një lidhje gjenetike 
me një nga prindërit e ardhshëm për të blerë embrionet, të cilat në këtë 
mënyrë u bënë embrionet “e tyre”.
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9.  Zbatimi i ligjit kombëtar rezultoi në mosnjohjen e marrëdhënieve ligjore 
prind-fëmijë, themeluar jashtë vendit, me arsyetimin se kërkuesit nuk 
kishin asnjë lidhje gjenetike me fëmijën. Ne nuk vlerësojmë aspektet 
emocionale të këtij rasti, me të cilat kërkuesit janë të detyruar të përballen 
dhe paaftësinë e tyre për të bërë fëmijë; për të aplikuar për autorizim 
për të birësim; që kanë marrë autorizim në dhjetor të vitit 2006, për të 
pritur me vite të tëra në mënyrë që të jenë në gjendje për të birësuar, 
duke pasur parasysh mungesën e fëmijëve të gatshëm për birësim; të 
ushqejnë shpresa deri në vitin 2010, kur vendosën të lidhin një kontratë 
me Rosjurconsulting dhe kur ata mësuan për lindjen e fëmijës; dhe, së 
fundi, të përjetojnë dëshpërimin, kur ata mësuan se kërkuesi i dytë nuk 
ishte babai biologjik i fëmijës.

10. Gjykatat kombëtare shqyrtuan argumentin e kërkuesit të dytë që ka 
ndodhur një gabim në klinikën ruse, pasi lëngu seminal i tij nuk ishte 
përdorur. Ato konsideruan, megjithatë, se mirëbesimi i tij nuk mund të 
“ngrijë” pretendimet mbi lidhjen biologjike që mungon. Sipas mendimit 
tonë, gjykatat kombëtare nuk kanë vepruar në mënyrë të paarsyeshme në 
zbatimin e ligjit kombëtar në mënyrë rigoroze për të përcaktuar atësinë 
dhe duke injoruar statusin juridik të krijuar jashtë vendit (shih, në të 
kundërt, Wagner dhe J.M.W.L. cituar më lart, § 135).

11. Gjykata e Rinisë Campobasso ka marrë parasysh se fëmija ishte pa 
një mjedis të kënaqshëm familjar për qëllime të Ligjit Ndërkombëtar 
të Birësimeve. Gjykatat vendase kanë  marrë parasysh faktin se fëmija 
kishte lindur me prindër të panjohur biologjikë dhe se nëna zëvendësuese 
kishte hequr dorë prej tij. Ata i dhanë, edhe më tej rëndësi të madhe 
gjendjes së paligjshme në të cilën kërkuesit e kishin futur veten: këta 
të fundit kishin sjellë fëmijën në Itali duke e paraqitur atë si djalin e 
tyre dhe në këtë mënyrë kishin shkelur ligjin italian, veçanërisht Ligjin 
për Birësimet dhe Lindjet Ndërkombëtare. Ato, gjithashtu nxiten nga 
fakti se kërkuesit kishin kontaktuar Rosjurconsulting me dëshirë për të 
anashkaluar legjislacionin e birësimit, pavarësisht nga fakti se ata kishin 
marrë autorizim për të birësuar, kjo situatë ka rezultuar nga një dëshirë 
narcistike nga ana e prindërve, ose fëmija kishte për qëllim të zgjidhte 
problemet në marrëdhënien e tyre. Si pasojë, dyshimi për kapacitetet e 
tyre emocionale dhe rritjen e fëmijëve, ishin arsye të nevojshme për t’i 
dhënë fund kësaj situate, duke hequr fëmijën nga shtëpia e kërkuesve dhe 
duke i dhënë fund çdo mundësie kontakti me ta.

12. Ne konstatojmë që në fillim se kërkuesit, të cilët ishin vlerësuar si të 
përshtatshëm për të birësuar në dhjetor 2006, kur ata morën autorizimin 
për të birësuar, u vlerësuan të jenë të paaftë për të rritur dhe për t’u 
afeksionuar me fëmijën, në bazë të supozimeve dhe konkluzioneve, pa 
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asnjë raport  eksperti të urdhëruar nga gjykata. Megjithatë, ne e pranojmë 
se situata me të cilën u përballën gjykatat kombëtare ishte e ndjeshme 
dhe urgjente. Ne nuk kemi arsye të mendojnë në mënyrë arbitrare pozitën 
e gjykatave vendase, të cilat gjykuan se dyshimet mbi kërkuesit ishin 
serioze dhe se ishte e rëndësishme heqja e fëmijës dhe për të garantuar 
sigurinë e tij, moslejimi i kërkuesve të kontaktonin me të. Kur gjykata e të 
rinjve vendosi për të hequr fëmijën nga kërkuesit, mori parasysh dëmin që 
padyshim do të shkaktohej, por, duke pasur parasysh periudhën e shkurtër 
që kishte kaluar me ta dhe moshën e tij të re, ajo konsideroi se fëmija do 
ta kapërcente këtë fazë të vështirë  në jetën e tij. Duke pasur parasysh këto 
faktorë, ne nuk kemi arsye për të dyshuar përshtatshmërinë e elementeve 
në të cilat autoritetet mbështeten në përfundimin se fëmija duhet të merret 
në kujdesin e shërbimeve sociale. Për më tepër, autoritetet italiane kanë 
vepruar në përputhje me ligjin, me qëllim parandalimin e çrregullimit 
dhe mbrojtjen e të drejtave dhe shëndetin e fëmijës, dhe kanë mbajtur 
ekuilibrin e drejtë që duhet të arrihet mes interesave që konkurrojnë.

13. Sipas mendimit tonë, nuk ka bazë për pikëpyetje mbi vlerësimin e bërë 
nga gjykatat italiane. Shumica ka zëvendësuar vlerësimin e vet me atë të 
autoriteteve vendase, dhe kështu ka anuluar parimin e subsidiaritetit dhe 
doktrinën e “shkallës së katërt”.

14. Në këtë rast, gjykatat kombëtare janë përballur me pyetje të vështira, 
në të cilat duhet të balancojnë, në njërën anë, interesat e fëmijës, dhe, 
nga ana tjetër, kërkesat e rendit publik. Gjykata duhet, sipas mendimit 
tonë, të tregojnë vetëpërmbajtje dhe të kufizojë veten për të siguruar që 
vlerësimi i gjykatave të brendshme nuk është me të meta nga arbitrariteti. 
Argumentet e zhvilluara nga shumica (shih paragrafët 82-84 të vendimit) 
nuk janë bindëse. Në veçanti, ne konsiderojmë se çështja e krijimit të 
identitetit të fëmijës nuk ka pasur ndikim në vendimin e vitit 2011 për ta 
ndarë atë nga kërkuesit, dhe mund, të jenë objekt-ankese nga vetë fëmija.

15. Përveç kësaj, qëndrimi i shumicës, në thelb, mohon legjitimitetin e zgje-
dhjes së Shtetit për të mos njohur zëvendësimin gestational. Në qoftë se 
mjafton të krijohet, në mënyrë të paligjshme, një lidhje me fëmijën jashtë 
vendit në mënyrë që autoritetet kombëtare të jenë të detyruara të njohin 
ekzistencën e “jetës familjare”, atëherë është e qartë që liria e shteteve 
për mos t’i dhënë fuqi ligjore zëvendësimit gestational, një liri që ka 
qenë megjithatë pranuar nga jurisprudenca e Gjykatës (shih Mennesson 
k. Francës, nr. 65192/11, 26 qershor 2014 § 79, dhe Labassee k. Francës, 
(nr. 65941/11), 2 qershor 2014 § 58), është reduktuar në asgjë.

  



Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA PENTIKÄINEN KUNDËR FINLANDËS

(Kërkesa nr. 11882/10)

VENDIM

STRASBURG

20 Tetor 2015

Ky vendim është përfundimtar, por ai mund t’i nënshtrohet rishikimit redaktues.
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Në çështjen Pentikäinen kundër Finlandës,

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, e mbledhur në Dhomë të Madhe 
të përbërë nga:

Dean Spielmann,Kryetar, 
Guido Raimondi, 
Mark Villiger, 
Boštjan M. Zupančič, 
Khanlar Hajiyev, 
Päivi Hirvelä, 
Kristina Pardalos, 
Angelika Nußberger, 
Linos-Alexandre Sicilianos, 
André Potocki, 
Paul Lemmens, 
Aleš Pejchal, 
Johannes Silvis, 
Dmitry Dedov, 
Egidijus Kūris, 
Robert Spano, 
Iulia Antoanella Motoc,Gjyqtarë, 
dhe Lawrence Early, Jurist,

Pas shqyrtimit me dyer të mbyllura më 17 dhjetor 2014 dhe më 3 shtator 2015,
Jep vendimin e mëposhtëm, i cili u miratua në datën e fundit të lartpërmendur:
 

PROCEDURA

1. Çështja e ka zanafillën në kërkimin (nr. 11882/10) kundër Republikës 
së Finlandës, depozituar në Gjykatë sipas nenit 34 të Konventës për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) 
nga një shtetas finlandez, Z. MarkusVeikkoPentikäinen (“kërkuesi”), më 
19 shkurt 2010.

2.  Kërkuesi u përfaqësua nga z. Jussi Salokangas, avokat në Helsinki. 
Qeveria finlandeze (“Qeveria”) u përfaqësua nga Agjenti i saj z.Arto 
Kosonen, i Ministrisë së Punëve të Jashtme.

3.  Kërkuesi pretendoi se ka pasur një cënim në të drejtën e tij për lirinë e 
shprehjes, e cila garantohet nga neni 10 i Konventës, për shkak se policia 
i kishte kërkuar të largohej nga vendi i demostratës, dhe gjatë ndalimit 
prej 17.5 orësh nuk kishte qenë në gjendje të transmetonte informacion, si 
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dhe për shkak të faktit se ishte dyshuar, akuzuar dhe dënuar për një krim, 
i cili kishte një “efekt frikësues” mbi të drejtat dhe punën e tij. 

4.  Kërkimi iu caktua Seksionit të katërt të Gjykatës (Rregulli 52 § 1 i 
Rregullores së Gjykatës). Më 4 shkurt 2014, Dhoma e përbërë nga Ineta 
Ziemele, Kryetar, Paivi Hirvelä, George Nicolaou, Ledi Bianku, Vincent 
A. De Gaetano, Paul Mahoney, Faris Vehabovic, gjyqtarë, dhe gjithashtu 
Françoise Elens Passos, kancelar i seksionit, dha vendimin e saj. Ajo 
vendosi njëzëri të deklarojë kërkimin të pranueshëm dhe vendosi me pesë 
vota pro e dy kundër, se nuk ka pasur shkelje të nenit 10 të Konventës. 
Mendimi i përbashkët kundërshtues i George Nicolaou dhe Vincent A. De 
Gaetano iu bashkëlidh këtij vendimi. Më 30 prill 2014, ankuesi kërkoi që 
çështja t›i kalojë Dhomës së Madhe, në përputhje me nenin 43 të Konventës 
dhe Paneli i Dhomës së Madhe e pranoi këtë kërkesë më 2 qershor 2014.

5. Përbërja e Dhomës së Madhe u përcaktua në përputhje me dispozitat 
e nenit 26 §§ 4 dhe 5 të Konventës dhe rregullit 24 të Rregullores së 
Gjykatës. Mark Villiger, në parashtrimet përfundimtare vazhdoi të 
shqyrtojë çështjenedhe pse mandatii tij kishte përfunduar, ndërsa Isabelle 
Berro u zëvendësua nga gjyqtari zëvendësues Paul Lemmens (Neni 23 
§ 3 të Konventës dhe rregulli 24 § 4). Gjyqtarët Josep Casadevall dhe 
Elisabeth Steiner nuk ishin në gjendje të merrin pjesë në parashtrimet 
përfundimtare të çështjes dhe u zëvendësuan nga gjyqtarët zëvendësues 
Khanlar HAJIYEV dhe Angelika Nußberger.

6.  Kërkuesi dhe Qeveria paraqitën vërejtje të mëtejshme me shkrim (rregulli 
59 § 1).

7.  Më 15 Dhjetor të vitit 2014, Dhoma e Madhe vëzhgoi materialet DVD të 
dhëna nga palët.

8.  Më 17 dhjetor 2014, u zhvillua një seancë publike në Gjykatën Evropiane 
tëtë Drejtave të Njeriut, Strasburg, (Rregulli 59 § 3).

U paraqitën para Gjykatës:

(a) Për Qeverinë
ZA.Kosonen, Drejtore, Ministria e PunëvetëJashtme, Agjente,
ZnjS. Heikinheimo,Drejtori i Policisë,
Ministria e Punëve të Brendshme,  

ZnjT. Majuri, Këshilltar i Lartë, Ministria e Drejtësisë,  
ZnjM. Spolander, Zyrtar Ligjor, Ministria e Çështjeve të Jashtme,

Z P. Kotiaho, Zyrtar Ligjor, Ministria e Çështjeve të Jashtme, këshilltarët;
(b) përkërkuesin
ZJ. Salokangas, 
ZV. Matilainen, Këshilltar.
Kërkuesi, gjithashtu ishte prezent.
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Gjykata dëgjoi kërkesat nga z Kosonen, z Salokangas dhe Z. Matilainen, si dhe 
përgjigjet e tyre dhe ato të znj. Majuri dhe z Pentikäinen për pyetjet që i drejtuan 
Gjyqtarët Hirvelä, Potocki, Silvis, Motoç Sicilianos, Spano, Kuris dhe Dedov.

FAKTET

I.  RRETHANAT E ÇËSHTJES
9.   Kërkuesi ka lindur në vitin 1980 dhe jeton në Helsinki.
10. Kërkuesi është fotograf dhe gazetar, i cili është i punësuar nga revi-

sta javore Suomen Kuvalehti. Më 9 shtator 2006, ai u dërgua nga 
punëdhënësi i tij për të bërë fotografi të demonstratës, e cila po mbahej 
në shenjë proteste kundër takimit Evropë Azi (ASEM), që po zhvillohej 
në Helsinki. Demonstrata ishte një lajm i jashtëzakonshëm për shoqërinë 
finlandeze dhe të gjitha mediat që e ndoqën atë nga afër. Kërkuesi duhej 
të hartonte një raport të gjerë në lidhje me  demonstratën për versionin e 
shkruar të revistës dhe gjithashtu ta publikonte atë në internet menjëherë 
pasi demonstrata të kishte përfunduar.

11.  Rrëfimi i mëposhtëm i rrethanave të çështjes është i bazuar në parashtrimet e 
palëve, duke përfshirë materialin DVD që mbuloi ngjarjen e demonstratës 
ASEM (shih paragrafin 7 më sipër), si dhe vendimin e Gjykatës së Qarkut 
të Helsinkit (shih paragrafin 37 më poshtë).

A. Thyerja e demonstratës ASEM
12. Më 30 gusht 2006, para se të zhvillohej demonstrata, Intelligenca Sekrete 

Finlandeze bëri një vlerësim të nivelit të rrezikut në demonstratën e 
ardhshme Smash ASEM dhe alarmoi Drejtorinë e Policisë së Helsinkit se 
demonstrata do të jetë  armiqësore dhe nuk synonte të evidentonte ndonjë 
mesazh të qartë politik. Në atë kohë Departamenti i Policisë, pavarësisht 
nga të gjitha përpjekjet nuk arriti të vendoste kontakt me organizatorët e 
demonstratës. Policia, ndër të tjera ka bazuar veprimet e saj të mëvonshme 
në këto baza.

13. Një vlerësimi ngjashëm i rrezikut ishte bërë edhe në kuadër të dy 
demonstratave të mëparshme që kishin ndodhur në Helsinki gjatë të njëjtit 
vit, dy prej të cilave ishin kthyer në të dhunshme. I pari ishte demonstrimi 
Euro Mayi 30 prillit 2006, ku një marshim prej rreth 1500 personashu 
shndërrua në një protestë me armënë të cilën u dëmtuan disa prona. 
Rrjedhimisht, Gjykata e Rrethit të Helsinkit gjeti tetë persona fajtorë 
për trazira të dhunshme dhe rezistencëtë dhunshme ndaj policisë,duke iu 
dhënë dënimin e burgimit me kusht. Një incident i ngjashëm ndodhi më 
24 gusht 2006, gjatë natës së arteve në Helsinki, e cila gjithashtu rezultoi 
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në shkatërrim pronash me dhunë dhe çoi në paraburgimin e 56 personave.
14. Më 8 shtator 2006, i ashtuquajturi Koalicioni Dongzhou njoftoi policinë 

për demonstratën Smash ASEM. Sipas raportit të zëvendësit Parlamentar 
(shih paragrafin 34 më poshtë), policia nuk kishte ndonjë informacion në 
lidhje me Koalicionin Dongzhou dhe as se kush ishin drejtuesit e vërtetë 
të tij. Nga burime publike evidentohet se i ashtuquajturi “koalicion” ishte 
një grup joformal, i hapur për të gjithë ata që ishin dakord me idenë e 
mbrojtjes nga demonstrimi Smash ASEM dhe që vendosën të mos sillnin 
asnjë simbol të partive politike në vendin e demonstratës.

15. Demonstruesit njoftuan se ata po planifikonin të marshonin në 9 shtator 
2006 midisorës 17:45 dhe 21:00 nga Muzeun e Artit Bashkëkohor Kiasma- 
një zonë me trafik të dendur - në Qendrëne Ekspozitës dhe Konventës të 
Helsinkit, ku Samiti ASEM do të mbahej në një distancë 4.9 kilometra. 
Rruga e caktuar për marshimin ishte si më poshtë: Mannerheimintie - 
Kaivokatu - Siltasaarenkatu - Agricolankatu - Kaarlenkatu - Helsinginkatu 
- Läntinen Brahenkatu - Sturenkatu - Aleksis Kivenkatu - Ratapihantie 
- Asemapäällikönkatu - Ratamestarinkatu - Rautatieläistenkatu–për 
të përfunduar në parkun tjetër Velodrome, i cili ishte afër me vendin e 
Samitit. Qëllimi i demonstratës ishte kundërshtimi i Samitit Asem, me 
fokus në çështjet e të drejtave të njeriut. Në postera ftoheshin njerëz të 
tjerë të merrnin pjesë në demonstratë, ndërsa demonstruesve ju kërkua 
që të vishnin rroba të zeza. Posterat portretizuan një demonstrues duke 
hedhur një koktej molotovi dhe ndër të tjera inkurajuan pjesëmarrësit 
e ardhshëm të “sillnin edhe pak çrregullim në rrugët e Helsinkit” 
(“tuodaedeshiemansekasortoamyös Helsingi nkaduille”, attfåävenenliten 
bit av kaos ocksåpågatorna i Helsingfors).

16. Sipas Qeverisë, policia arriti të vendosë kontakt telefonik me një nga 
organizatorët, i cilësuar si person kontakti për ngjarjen. Megjithatë, ai 
person, që vepronte në emër të organizatorëve, nuk pranoi të diskutonte 
çështjet, që ndër të tjerakishin të bënin me kushtet në të cilat demonstruesit 
do të marshonin nga vendi i eventit në afërsi të qendrës së ekspozitës ku 
po mbahej Samiti ASEM. Ky refuzim u shtri më tej edhe në përpjekjet 
e policisë për të vendosur kontakt me organizatorët në vendin e eventit. 

17. Sipas Qeverisë, ka pasur një zonë të veçantë, të rezervuar nga policia për 
përfaqësues të medias, që ata të mbulonin ngjarjen. Ajo ishte e vendosur në 
sheshin Paasikivi, përballë Muzeut Kiasma të Artit Bashkëkohor, në anën 
tjetër të Mannerheimintie. Policia, si procedurë standarde, kishte njoftuar 
organizatat e mëdhamediatike finlandeze për ngjarjen Smash ASEM dhe 
përfshiu dhënien e informacionit nga kontaktit i njësisë së policisë për 
marrëdhëniet me publikun, e cila ishte e gatshme të diskutonte çdo pyetje 
që media mund të kishte në lidhje me mbulimin e ngjarjes, duke përfshirë 
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informacionin në lidhje me një zonë të rezervuara në interestë mediave. 
Për më tepër, njësia e Policisë së Qarkut të Helsinkit për marrëdhënie me 
publikun kishte caktuar një oficer policie për të qenë i pranishëm në atë zonë, 
për t’iu përgjigjur çdo pyetje qëpërfaqësues të medias mund të kishin, si 
dhe për të dhënë intervista për ngjarjet që kishin ndodhur gjatë ditës.

18. Demonstrata do të fillonte në orën 6 pasdite, më 9 shtator 2006. Rreth 
500 spektatorë, një grup bazë prej rreth 50 demonstruesish dhe rreth 50 
gazetarë u mblodhën në pikën e nisjes së marshimit. Policia kishte bërë 
përgatitjet e sigurisë për ngjarjen me vendosjen e 480 policëve dhe rojeve 
kufitare. Sipas standardeve finlandeze, shkalla e përgatitjeve së policisë 
ishte e jashtëzakonshme.

19. Në fillim të demonstratës, shishe, gurë dhe kavanoza të mbushur me bojë 
u hodhën në drejtim të publikut dhe policisë. Disa demonstrues filluan 
të godisnin oficerët e policisë. Rreth orës 18:05, policët rrethuan zonën 
e demonstratës. Në këtë pikë njerëzit u lejuan të kalonin ndërmjet linjës 
së policëve. Policia njoftoi disa herë nëpërmjet altoparlantëve që një 
demonstrim paqësor do të lejohej të zhvillohej në atë vend, por që turma 
nuk do të lejohej të demonstronte në formë marshimi.

20. Pas përshkallëzimit të dhunës, policia në orën 18:30 vendosi se ngjarja 
ishte shndërruar në një protestë. Nga ora 18:30 deri në 19:17 policia 
mbylli zonën, në një përpjekje për të përmbajtur trazirat. Turma u përpoq 
të thyejë vijën e mbrojtjes së policisë. Megjithatë, gjatë kësaj kohe, 
kordoni i policisë lejoi familjet me fëmijë, si dhe përfaqësues të mediave, 
të kalonin përmes tyre. Ky kalimcënohej herë-herë nga shishe dhe sende 
të tjera që hidheshin në vendin ku njerëzit po largoheshin.

21. Policia njoftoi  nëpërmjet altoparlantëve se demonstrimi ishte ndaluar dhe 
se turma duhet të largohej nga vendi i ngjarjes. Ky njoftim u përsërit disa 
herë. Qindra njerëz u larguan vullnetarisht nëpërmjet disa rrugëve dalëse 
të përcaktuara nga policia. Kur po largoheshin, atyre iu kërkuan kartat e 
tyre të identitetit dhe u kontrolluan sendet e tyre personale.

22. Kërkuesi pretendoi se linja e policëve që rrethonte kordonin ishte tepër 
e ngushtë dhe me disa shtresa. Shikueshmëria nga jashtë kordonit për 
në brendësi ishte pothuajse zero. Furgonët e policisë dhe autobusët e 
paraburgimit pengonin më tej shikimin. Në 19:15 të darkës policia filloi 
të ngrinte një kordon të dytë, më të gjerë dhe të rrethojë të gjithë zonën 
në qendër të qytetit në mënyrë të menjëhershme. Nuk ishte e mundur të 
shihej nga rrugët e afërta drejt zonës Kiasma.

23. Disa demonstrues u kapën me forcë në zonën e rrethuarr. Këto kufizime janë 
kryer nga policia duke përdorur metodën “zinxhir”, e cila përfshin hapjen e 
kordonit të policisë për të lejuar të veprojnë zyrtarët e paraburgimit, e ndjekur 
nga mbyllja e menjëhershme e kordonit, pasi personi i ndaluar është kapur.
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24. Policia njoftoi në mënyrë të përsëritur se turma duhej të shpërndahej. 
Kërkuesi pohoi se ai e dëgjoi urdhrin e policisë se zona duhej të pastrohej 
për herë të parë në 20:30. Kërkuesi telefonoi punëdhënësin e tij dhe ata 
biseduan së bashku nëse kërkuesi duhej të largohej nga zona. Kërkuesi 
vuri në dukje se në bazëtë kësaj bisede, ai arriti në përfundimin se ishte e 
nevojshme prania e tij në brendësi të kordonit.

25. Në fund të demonstratës, kërkuesi deklaroi se ai ishte vendosur në mes 
të policisë dhe demonstruesve. Policia vazhdoi të urdhërojë turmën 
të shpërndahej, duke deklaruar se çdo person i cili nuk largohej do të 
arrestohej. Rreth orës 21:00 një oficer policie, personalisht i tha kërkuesit 
se ai kishte një shans të fundit për t’u larguar nga vendi i ngjarjes. 
Kërkuesii tha policit se ai ishte raportuesi i Suomen Kuvalehti dhe se do 
të ndiqte ngjarjen deri në fund të saj, dhe më pas punonjësi i policisë e la 
atë vetëm. Kërkuesi mendoi se pasi u kishte dhënë këtë shpjegim, policia 
nuk do të ndërhynte më në punën e tij.

26. Rreth orës21:00, rreth 500 njerëz ishin larguar nga vendi i ngjarjes nga 
pikat e kontrollit të policisë. Sipas kërkuesit, rreth 20 demonstrues ishin 
ende të ulur në tokë, në mes të zonës së parë dhe ende të rrethuar nga 
policia. Demonstruesit ishin afër me njëri-tjetrin dhe po mbaheshin nga 
krahët. Situata brenda kordonit kishte qenë tashmë e qetë prej thuajse një 
orë. Pas kësaj, policia theu turmën e demonstruesve dhe kapi protestuesit.

27. Kërkuesi pretendoi se, para se ai të arrestohej dëgjoi një britmë të oficerit 
të policisë: “Kapni fotografin! “Kërkuesi, kur u arrestua po qëndronte 
pranë një ish-pjesëtari të parlamentit dhe po bënte fotografi. Ai, gjatë 
arrestimit i tha oficeri se ishte gazetar, fakt që polici e konfirmoi më 
vonë. Oficeri, gjatë hetimeve paraprake deklaroi se kërkuesi nuk ka bërë 
rezistencë gjatë arrestimit dhe se ai kishte kërkuar të bënte një telefonatë, 
e cila iu lejua ta bënte. Kërkuesi telefonoi kolegun e tij në revistë, duke i 
shpjeguar se policia e kishte ndaluar dhe se ai nuk e dinte se çfarë do të 
ndodhte më pas. Ai mendonte se do të dilte së shpejti. Kërkuesii kishte 
thënë zyrtarit të policisë se ai kishte kamera në çantën e tij, informacioni 
cili ishte marrë parasysh nga ana e oficerit të policisë: kërkuesi u lejua të 
vendoste pajisjen kamera në çantën e tij. Kur oficeri i policisë i kërkoi atij 
një mjet identifikimi, kërkuesi kishte paraqitur kartën e tij të gazetarit. 
Një polic i pranishëm gjatë arrestimit të kërkuesit ka deklaruar gjatë 
hetimeve paraprake se kërkuesi nuk ka rezistuar gjatë arrestimit, por se 
ai nuk e kishte dëgjuar kërkuesin ta identifikonte veten si një gazetar. 
Oficeri që e arrestoi dëshmoi gjithashtu se ai e kishte plotësuarmandatin 
e arrestit, duke dhënë arsyet për kapjen e kërkuesit dhe regjistrimin e 
informacionit të tij personal. Sipas raportit të hetimit paraprak, baza për 
kapjen e kërkuesit ishte mosbindja ndaj policisë.
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28. Kërkuesi, më pas u dërgua në një autobus për të paraburgosurit. Në 
autobus, ai i ka shpjeguar policit se ishte fotograf i një reviste. Kërkuesi 
u dërgua në stacionin e policisë, ku kërkoi të fliste me shefin e policisë. 
Atje ka shpjeguar edhe një herë se ishte gazetar, por kërkesat e tij nuk janë 
marrë parasysh. Ai pohoi se “ngriti” kartën e tij të gazetarit dhe më pas e 
vuri në mënyrë të dukshme në gjoksin e tij. Kërkuesi pretendoi se punonjësi 
i policisë i cili e mori në pyetje, në stacionin e policisë i kishte hequr 
kartën e gazetarit, të cilën e kishte varur në qafë. Sipas kërkuesit, polici 
që e mori në pyetje në stacionin e policisë ka qenë, pra, në dijeni të fraktitse 
ai ishte gazetar. Ndërsa, teksa ndodhej në qelinë e paraburgimit, kërkuesiu 
tregoi oficerëve të policisë se ata kishin kapur një gazetar, por ai u injorua.

29. Kërkuesi pretendoi se kamera dhe kartat e memories së tij u konfiskuan. 
Megjithatë, Qeveria pohoi se, sapo policia zbuloi se kërkuesi ishte anëtar 
i shtypit, kamera e tij, kartat e memories dhe pajisje të tjera menjëherë u 
trajtuan si burime gazetareske dhe nuk u konfiskuan. Ai arriti të tërhiqte 
fotografitë dhe në asnjë fazë nuk iu vendos asnjë kufizim nga autoritetet 
për përdorimin e fotografive. Sipas raportit të Zëvendës Ombudsmanit 
Parlamentar (shih paragrafin 34 më poshtë), policia kishte kontrolluar 
përmbajtjen e telefonave celular. Megjithatë, nuk është e qartë nëse telefoni 
i tij celular u kontrollua dhe nëse u inspektua karta e tij e memories.

30. Policia mbajti kërkuesin në paraburgim nga 9 shtatori, ora 21:26 deri më 
10 shtator, ora 3:05, pra, për 17.5 orë. Ai u mor në pyetje nga policia më 
10 shtator, midis orës 1:32 dhe 1:57.

31. Punëdhënësi i kërkuesit, kryeredaktor i revistësu u njoftua në lidhje me 
kapjen e kërkuesit dhe me faktin se ai po mbahej në paraburgim. Ai 
telefonoi stacionin e policisë, por nuk i dhanë asnjë informacion në lidhje 
me kapjen e kërkuesit. Sipas kërkuesit, ai ishte vetëm në dhomë, kur 
shefi i policisë thirri një zyrtar të lartë (emrin e të cilit kërkuesi nuk e ka 
përmendur në parashtresat e tij), në Ministrinë e Brendshme, një ditë pasi 
ishin bërë përgatitjet për lirimin e tij.

32. Policia në demostratë arrestoi gjithsej 128 persona. Pas arrestimit për disa 
orë, ajo lëshoi të miturit (gjashtëmbëdhjetë individë). Shumica e atyre 
që u kapën u liruan më 11 shtator 2006. Kërkuesi ishte i paraburgosuri i 
shtatë i cili u mor në pyetje dhe i gjashti që do të lirohej pas të miturve. I 
dyshuari i fundit u lirua më 12 shtator 2006 në 11:07.

Zhvillimet e mëvonshme
33. Mediat kombëtare dhe ato ndërkombëtare raportuan gjerësisht ngjarjen 

dhe masat e policisë. Çështja ishte edhe objekt i një hetimi të gjerë nga 
ana e zëvendësit Parlamentar të Ombudsmanit për vitin 2006 dhe 2007. 
Megjithatë, për shkak të rregullave procedurale, ai nuk mundi të hetojë 
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rastin e kërkuesit, sepse në atë kohë procedurat penale anonin kundër tij.
34. Nga raportii 9 shtatorit 2006,  i Zëvendësi i Obbudsmanit Parlamentar, 

ndër të tjera duket se policia nuk kishte ndonjë informacion në lidhje 
me Koalicionin Dongzhou dhe se ishin të paqartë për organizatorët realë 
të demonstratës. Gjithashtu duket se policia ka kontrolluar përmbajtjen 
e telefonave celularë tëtë ndaluarve. Për më tepër, Ombudsmani ka 
kritikuar, ndër të tjera, faktin se ka pasur një numër të pamjaftueshëm 
të pikave të kontrollit në raport me numrin e njerëzve, dhe se ishte e 
panevojshme kohëzgjatja tre orëshe e mbajtjes së njerëzve jashtë zonës 
së rrethuar. Avokati i Popullit, gjithashtu vuri në pikëpyetje ligjshmërinë 
e kontrolleve të sigurisë.

35. Më 5 shkurt 2007 policia informoi 37 të dyshuarit që, nga ana e tyre, 
hetimi paraprak u ndërpre dhe se rastet e tyre nuk do t’i referoheshin 
prokurorit publik për shqyrtimin e akuzave. Prokurori publik ngriti padi 
kundër 86 personave.

B. Procedura penale kundër kërkuesit
36. Më 23 maj 2007, prokurori publik ngriti akuzat kundër kërkuesit për mosbi-

ndje ndaj policisë (niskoittelupoliisiavastaan, tredska mot Polis) sipas 
Kapitullit 16, neni 4, paragrafin 1, i Kodit Penal (rikoslaki, strafflagen).

37. Më 17 dhjetor 2007, Gjykata e Rrethit të Helsinkit (käräjäoikeus, Tingsrätten) 
e shpalli kërkuesin fajtor për mosbindje ndaj policisë sipas Kapitullit 16, 
neni 4, paragrafin 1, të Kodit Penal, por nuk impoi asnjë dënim mbi të.

Kërkuesi ka deklaruar para gjykatës se ai kishte dëgjuar urdhrat për t’u 
shpërndarë rreth orës 20:30, por kishte menduar se ato fjalë ishin vetëm për 
demonstruesit. Gjykata vendosi se veprimet e policisë kanë qenë të ligjshme dhe 
se kërkuesi kishte qenë në dijeni të urdhrave të policisë për të lënë vendin e 
ngjarjes, por kishte vendosur t’i injoronte ato. Nga deklaratat e dëshmitarëve të 
dhëna para gjykatës rezultoi se kërkuesi nuk i kishte thënë apo treguar oficerit 
të policisë,i cili ndodhej në këmbë aty pranë në kohën e arrestimit se ai ishte 
gazetar. Sipas këtij oficeri të policisë, ky fakt u bë i njohur kur u shfaq revista 
e lidhur me kërkuesin. Nga dëshmiae një gazetari tjetër rezultoi se ai dhe një 
fotograf i tretë, i cili kishte qenë në zonën e mbyllur, kishin qenë në gjendje, pak 
para se kërkuesi të ishte arrestuar, të largoheshin pa pasoja nga vendi i ngjarjes. 
Gazetari i fundit i mbetur ka dëshmuar se ai kapi fotografinë e tij të fundit në 
21:15 të darkës dhe u largua nga zona vetëm 2 deri në 3 minuta para se kërkuesi 
të arestohej. Gjykata e Qarkut përforcoi më tej pohimin se urdhërat e policisë 
kanë qenë të qartë dhe se ata kishin vënë dukshëm në dijeni këdo në turmë, e cila 
përbëhej nga demonstruesit, si dhe kalimtarë e anëtarë të tjerë të publikut.

Për më tepër, Gjykata e Qarkut shqyrtoi justifikimin e cenimit të së drejtës së 
kërkuesit sipas nenit 10 të Konventës, në këtë mënyrë:



72

Është i dyshimtë fakti që Pentikäinensi gazetar, në bazë të lirisë së shprehjes 
kishte të drejtën për të mos iu bindur urdhrave të dhëna nga policia. Pentikäinen 
ishte përgatitur të përdorte lirinë e tij të shprehjes si fotograf. Urdhërat e policisë 
për t’u shpërndarë e kufizuan lirinë e shprehjes së Pentikäinen. Pyetja e ngritur 
është nëse ka pasur një justifikim për këtë kufizim.

Sipas nenit 12 të Kushtetutës dhe nenit 10 të Konventës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut, kushdo ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Ajo përfshin të drejtën 
për të publikuar dhe shpërndarë informacion pa ndërhyrjen e autoriteteve. Sipas 
Kushtetutës, dispozita më të detajuara për ushtrimin e lirisë së shprehjes janë të 
përcaktuara nga ligji. Në përputhje me nenin 10 § 2 të Konventës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut, ushtrimi i lirisë së shprehjes mund të jetë subjekt i formaliteteve, 
kushteve, kufizimeve, ose sanksioneve të cilat janë të përcaktuara me ligj. Në 
bazë të nenit në fjalë dhe jurisprudencës së Gjykatës së të Drejtave të Njeriut, tre 
kërkesa duhet të merren parasysh kur vlerësohen kufizimet: 1) kufizimi duhet të 
jetë i përshkruar me ligj, 2) duhet të ketë një arsye të pranueshme dhe 3) ato duhet 
të jetë i nevojshëm në një shoqëri demokratike.

Para së gjithash, Gjykata e Qarkut deklaron se policia, në përputhje me nenet 
18 dhe 19 të Ligjit të Policisë, ka të drejtë të bllokojë një zonë dhe të shpërndajnë 
një turmë. Në bazë të ushtrimit të kompetencave të saj, policia dha urdhër për 
t’u shpërndarë personat e mbetur në zonën Kiasma-Postitalo, urdhër të cilin 
Pentikäinen refuzoi ta ndiqte. Kështu, kufizimi është parashkruar nga ligji.

Së dyti, Gjykata e Qarkut konsideron se kompetencat e parashikuara në nenet 
18 dhe 19 të Ligjit të Policisë kanë të bëjnë me ruajtjen e rendit, sigurisë dhe 
me parandalimin e trazirave apo krimeve publike, dhe në këtë rast qëllimi për 
t’u shpërndarë kishte të bënte me parandalimin e trazirave. Prandaj, kufizimi ka 
arsye të pranueshme.

Së treti, duhet të shqyrtohet nëse urdhri për t’u shpërndarë, i cili iu dha 
Pentikäinen dhe detyrimi i tij për ta ndjekur atë ishte i nevojshëm në një shoqëri 
demokratike. Gjykata e Qarkut konstaton se për të ndaluar situatën në Kiasma ishte 
e nevojshme të urdhërohej shpërndarja e turmës dhe t’i kërkohej të pranishmëve 
të largoheshin nga zona.

Gjykata e Qarkut arriti në përfundimin se, në rastin konkret, janë plotësuar 
kushtet për kufizimin e lirisë së shprehjes së Pentikäinen-së, duke e urdhëruar atë 
për t’u shpërndarë së bashku me turmën e mbetur. Gjykata e Qarkut ka analizuarsi 
më poshtë, elementet që kanë efekt në dënueshmërinë e aktit të Pentikäinen.

Rasti,të cilit i referohet Pentikäinen (DAMMANN k. Zvicrës, 25 prill 2006) 
kishte të bënte me një situatë në të cilën një gazetar ishte dënuar në Zvicër për 
shkelje të sekretit shtetëror, kur ai kishte kërkuar dhe marrë informacion nga një 
asistente administrative në zyrën e prokurorit publik, në lidhje me disa shënime 
të regjistrit. Gjykata konstatoi se dënimi i kërkuesit mund të pengojë gazetarët 
të marrin pjesë në diskutimet publike për çështje të interesit të përgjithshëm. 
Dënimi nuk ishte në proporcion me qëllimet e kërkuara, pasi në këtë mënyrë 
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kishte shkelur nenin 10 të Konventës. Gjykata e Qarkut konstaton se rasti i cituar 
nuk është i ngjashëm me rastin në fjalë.

“....
Megjithatë, duke u mbështetur në Kapitullin 6, të nenit 12, të Kodit 

Penal, mbi kërkuesin nuk u imponua asnjë dënim, duke qenë se vepra ishte e 
krahasueshme me “një akt të falshëm” (anteeksiannet tavaantekoonrin nastet 
tava, jämförbarmedenursäktlig gärning). Gjykata Kushtetuese konstatoi se: 

“...
Pentikäinen nuk u dënua në përputhje me kapitullin 6, neni 12 § 3 të 
Kodit Penal, sepse vepra, për arsye të veçanta që lidhen me aktin, mund 
të konsiderohet e krahasueshme me një akt të  falshëm. Si gazetar, 
Pentikäinen u detyrua të përshtaste sjelljen e tij për shkak të pritjeve 
kontradiktore të shprehura nga policia, nga njëra anë, dhe profesionite 
punëdhënësittë tij, në anën tjetër
....”

38. Me letrën e datës 23 janar 2008 kërkuesi apeloi në Gjykatën e Apelit të 
Helsinkit (hovioikeus, hovrätten), duke pretenduar se Gjykata e Qarkut 
duhet të kishte hedhur poshtë akuzat kundër tij. Ai argumentoi se kapja e 
tij dhe fakti që ai u shpall fajtor ishin kundër Kushtetutës dhe nenit 10 të 
Konventës. Kërkuesi ishte gazetar, nuk kishte marrë pjesë në demonstratë 
dhe nuk kishte shkaktuar ndonjë çrregullim. Gjykata e Qarkut nuk 
kishte argumentuar pse kapja dhe dënimi i tij ishin “të nevojshme në një 
shoqëri demokratike”, dhe në këtë mënyrë ka dështuar në justifikimin e 
ndërhyrjes.

39. Më 30 prill 2009, Gjykata e Apelit hodhi poshtë ankesën e kërkuesit, pa 
dhënë asnjë arsye të mëtejshme.

40. Me letrën e datës 24 qershor 2009, kërkuesi apeloi në Gjykatën e Lartë 
(korkeinoikeus, Högsta Domstolen), duke përsëritur arsyet e ankesës të 
paraqitur më parë në Gjykatën e Apelit.

41. Më 1 shtator 2009, Gjykata Supreme refuzoi apelimin e kërkuesit.

II.  LEGJISLACIONI DHE PRAKTIKA E BRENDSHME 
       E APLIKUESHME

A. Akti i Policisë
42. Në bazë të nenit 14 të Ligjit të Policisë (poliisilaki, polislagen;. Akti 

numër 493/1995, në fuqi në kohën përkatëse), me kërkesë të zaptuesve të 
ambienteve të brendshme ose publike, apo përfaqësuesve të tyre, oficerëte 
policisë kishin të drejtën të përzinin të gjithë ata që ishin futur në mënyrë 
të paligjshme, fshehurazi apo që nuk i bindeshin urdhrit për t’u larguar. 
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Oficerët e policisë kishin të drejtën të përzinin këdo që ishte në zonën 
e përmendur më sipër, nëse ai ose ajo prishte qetësinë e një ambjenti 
të brendshëm ose publik, apo të personave të tjerë, si dhe me mënyra 
të tjera shkaktonte një shqetësim të konsiderueshëm, dhe kishte baza të 
arsyeshme për të dyshuar se shqetësimi do të përsëritej. Në qoftë se ky 
dëbim nuk do të parandalonte ripërsëritjen e këtij shqetësimi, oficerët e 
policisë kishin të drejtën e arrestimit dhe të paraburgimit të personit që 
shkaktonte shqetësimin. Personi i arrestuar mund të mbahej në paraburgim 
vetëm për aq kohë sa shqetësim kishte gjasa të përsëritej, por jo më shumë 
se 12 orë pas arrestimit.

43. Në bazë të nenit 18 § 1 të Ligjit të Policisë, oficerët e policisë kanë të 
drejtë të ndanin, mbyllnin apospastronin një vend,apo zonë në përdorim 
publik, ose të ndalojnë dhe kufizojnë lëvizjen në të, në qoftë se kjo ishte 
e nevojshme për të ruajtur rendin dhe sigurinë publike, për të siguruar 
një hetim, apo për të mbrojtur masat e marra në vendin e aksidentit, 
jetën private të personave që i janë nënshtruar masave dhe çdo pronë të 
rrezikuar.

44. Neni 19 i Ligjit të Policisëparashikon se oficerët e policisë kanë të drejtë 
të urdhërojnë që një turmë të shpërndahet ose të lëvizë, nëse ajo kërcënon 
rendin dhe sigurinë, apo pengon trafikun publik. Në qoftë se një urdhër 
për t’u shpërndarë nuk zbatohet, policët kanë të drejtë të përdorin forcën 
për të shpërndarë turmën dhe për kapjen e personave që nuk binden. 
Personat e kapur duhet të lirohen, sapo të jetë përmbushur qëllimi i masës 
së marrë, por jo më vonë se 12 orë pasi janë kapur.

45. Një Akti i ri i Policisë (poliisilaki, polislagen,. Akti nuk 872/2011) ka 
hyrë në fuqi më 1 janar 2014. Kapitulli 2, nenet 5, 8 dhe 9, të Ligjit të 
ri përmbajnë të njëjtat rregulla, duke përfshirë se një person i arrestuar 
mund të mbahet në paraburgim vetëm për aq kohë sa ka të ngjarë që 
shqetësimi të përsëritet, por jo më shumë se 12 orë pas arrestimit.

B. Masat shtrënguese
46.   Kapitulli 1, neni 2, pika 2, i Aktit të masave shtrënguese (pakkokeinolaki, 

tvångsmedelslagen;. Akti numër 450/1987, që ishte në fuqi në kohën 
përkatëse), në qoftë se parakushtet për arrestim kanë ekzistuar, një oficer 
i policisë mund të arrestojë një të dyshuar për një vepër edhe pa urdhër-
arresti, nëse mosarrestimi i tij mund të përbëjë rrezik. Polici, pa vonesë 
duhet të njoftojë për arrestimim e kryer një zyrtar që ka kompetencën për 
të arrestuar. Zyrtari që ka kompetencën për të arrestuar duhet të vendosë, 
brenda 24 orëve të arrestimit, nëse personi do të lirohet apo mbahet në 
arrest.
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47. Një Akti ri i Masave Shtrënguese (Pakkokeinolaki, tvångsmedelslagen, 
Akti numër 806/2011) ka hyrë në fuqi më 1 janar 2014. Kreu 2, Neni 1, i 
Ligjit të ri parashikon si më poshtë:

“Një polic, me qëllim të qartësimin e një shkelje mund të arrestojë një të 
dyshuar për shkeljen për të cilën është kapur në flagrancë, ose në përpjekje 
arratisjeje.

Një polic mund të arrestojë gjithashtu një të dyshuar për një vepër për të cilën 
është urdhëruar paraburgimi ose arrestimi i tij. Përveç kësaj, një oficer i policisë, 
gjatë shqyrtimit gjyqësor ose gjatë shqyrtimit të vendimit mund të arrestojë të 
pandehurin, nëse arrestimi është i nevojshëm për të parandaluar largimin e tij dhe 
është kërkuar në lidhje me gjykimin.

Nëse ekzistojnë parakushtet për arrestim dhe arrestimi i mëvonshëm bëhet 
i pamundur, një polic mund të arrestojë një të dyshuar për një shkelje, edhe pa 
urdhër arresti. Punonjësi i policisë duhet të njoftojë pa vonesa një zyrtar që ka 
kompetencë të kryejë këtë arrestim. Zyrtari që ka kompetencë të kryejë arrestimin, 
brenda 24 orëve nga arrestimi vendos, nëse personi që është arrestuar do të lihet 
i lirë, apo do të vazhdojë të mbahet në arrest. Vazhdimi i arrestimit për më shumë 
se 12 orë kërkon ekzistencën e parakushteve për arrestimin. «

C. Akti i Hetimeve Penale
48. Në bazë të nenit 21 të Ligjit për Hetimet Penale (esitutkintalaki, 

förundersökningslagen, Akti numër 449/1987, në fuqi në kohën në fjalë.), 
i dyshuari që nuk është arrestuar, nuk duhet të jetë i pranishëm për më 
shumë se 12 orë në hetimin penal ose, nëse janë plotësuar kushtet për 
arrestimin sipas ligjit të masave shtrënguese, për më shumë se 24 orë.

49. Në bazë të nenit 24, pikës 2, të të njëjtit Ligj, marrja në pyetje mund të 
bëhet midis orës 22  dhe 7 vetëm nëse:
(1) personi që merret në pyetje e kërkon vetë këtë;
(2) çështja është nën hetim të thjeshtuar dhe për këtë arsye personi 

nën pyetje duhet të qëndrojë, apo të shkojë menjëherë në vendin e 
kërkuar; ose

(3) ka ndonjë arsye të ngutshme për këtë. 
50. Të njëjtat rregulla janë të përfshira përkatësisht në kapitullin 6, neni 5, 

paragrafin 2, dhe në Kapitullin 7, neni 5, paragrafi 2, i ligjit të ri të Hetimeve 
penale (esitutkintalaki, förundersökningslagen, Akti nuk 805/2011.), i cili 
ka hyrë në fuqi më 1 janar 2014.

D.  Kodi Penal
51. Sipas kapitullit 16, neni 4, paragrafin 1, i Kodit Penal (rikoslaki, 

strafflagen;.. Akti nr 39/1889, e ndryshuar nga Akti nr 563/1998),
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Një person i cili
(1) nuk i bindet një urdhëri të një oficeri policie, brenda kompetencave 

të tij ose të saj, për ruajtjen e rendit publik apo sigurisë ose kryerjen 
e një detyre,

(2) nuk pranon t’i japë një oficeri të policisë të dhënat identifikuese të 
përmendura në nenin 10, paragrafi 1, i Ligjit të Policisë,

(3) nuk i bindet një sinjali të qartë të një oficeri të policisë, apo urdhri për 
ndalimin ose lëvizjen e një automjeti, sikurse parashikohet në nenin 
21 të Ligjit të Policisë,

(4) neglizhon detyrimin për të ofruar ndihmë, sikurse parashikohet në 
nenin 45 të Ligjit të Policisë, ose

(5) alarmon policinë pa arsye, ose, pengon operacionet e policisë duke 
siguruar informacion të rremë, do të dënohetpër mosbindje ndaj 
policisë me gjobë, ose burgim për jo më shumë se tre muaj, nëse nuk 
është parashikuar një dënim më i rëndë në ligje të tjera. 

52.  Në kapitullin 6, neni 12, tëtë njëjtit Kod deklarohet:
Gjykata mund të tërheqë dënimin, nëse

(1) gjatë vlerësimit të shkeljes, duke marrë parasysh dëmin, apo fajësinëe 
treguar nga shkaktari i saj, ajon konsiderohet e parëndësishme,

(2) kundërvajtësi e ka kryer veprën nën moshën 18 vjeç dhe akti konsi-
derohet se ka ardhur si rezultat i mungesës së të kuptuarit apo 
pakujdesisë,

(3) për arsye të veçanta që lidhen me shkeljen apo kundërvajtësin, shkelja 
mund të konsiderohet e krahasueshme me një akt tëfalshëm,

(4) Dënimi do të konsiderohet i paarsyeshëm ose i pakuptimtë, duke marrë 
veçanërisht në konsideratë faktorët e përmendur më sipër, ato në 
nenin 6, paragrafi 3 dhe nenin 7, ose veprimet nga ana e autoriteteve 
të sigurisë dhe të shëndetit, ose

(5) shkelja nuk do të ketë efekt të rëndësishëm në dënimin total, për shkak 
të dispozitave për marrjen e një dënimi të përbashkët.

D. Ligji itë Dhënave Penale
53. Neni 2, paragrafët 1-2, të Ligjit tëtë Dhënave Penale (rikosrekisterilaki, 

straffregisterlagen,. Akti nuk 770/1993) parashikojnë se:
“Në bazë të njoftimeve të gjykatave, të dhënat duhet të futen në të dhënat 

kriminale në rastet e vendimeve, kur në Finlandë një person është dënuar me 
burgim të pandërprerë; shërbime publike; burgim të pezulluar; burgim të pezulluar, 
plotësuar me gjobë, shërbim ndaj komunitetit, apo mbikëqyrje; ose largim nga 
zyra; ose kur nga dënimi është hequr dorë në bazë të kapitullit 3, neni 4, të Kodit 
Penal (39/1889). Megjithatë, asnjë shënim nuk do të vihet në të dhënat kriminale 
në rastin e konvertimit të gjobave me burg, dhe as në burgosjen e imponuar sipas 
Ligjit të Shërbimit Civil (1723/1991). Gjithashtu, të dhënat mbi gjobat e vëna në 
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bazën e dispozitave që rregullojnë përgjegjësinë penale të korporatave nuk duhet 
të hyjnë në të dhënat penale.

Më tej, siç parashikohet nga Dekreti, të dhënat që do të futen në të dhënat 
penale janë  vendimet e gjykatës, në të cilat një shtetas finlandez, ose i huaj me 
banim të përhershëm në Finlandë ka qenë i dënuar jashtë vendit me një dënim 
ekuivalent meato të përmendura në paragrafin (1). «

III.  STANDARDET NDËRKOMBËTARE DHE EVROPIANE
54. Në informacionet që disponon Gjykata në lidhje me standardet ndërko-

mbëtare dhe evropiane, referencat specifike për sjelljen e gazetarëve 
gjatë demonstratave janë të pakta. Megjithatë, eksistojnë disa rregullore, 
apo rekomandime që rregullojnë sjelljen e policisë ndaj gazetarëve që 
mbulojnë demonstratat apo ngjarje të ngjashme, ndërkohë që ka edhe një 
detyrim nga ana e gazetarëve të mos pengojnë policinë në ruajtjen e rendit 
dhe sigurisë publike.

55. Për shembull Udhëzimet e hartuara nga Zyra për Institucione Demokratike 
dhe të Drejtat e Njeriut (“ODIHR”), Organizata për Bashkëpunim dhe 
Siguri në Evropë (“OSBE”) dhe Komisioni Evropian për Demokraci 
nëpërmjet Ligjit (“Komisioni i Venecias”) (shih OSBE/ODIHR/Venice 
Udhëzimet e Komisionit për lirinë e tubimit paqësor (botim 2), përgatitur 
nga Paneli OSBE/ ODIHR për lirinë e Asamblesë dhe nga ana e Komisionit 
të Venecias, miratuar nga Komisioni i Venecias në seancën e 83-të plenare 
(Venecia, 4 qershor 2010)) deklarojnë si më poshtë:

168. Nëse shpërndarja është e nevojshme, organizatori i grupit dhe pjesë-
marrësit, përpara çdo ndërhyrje nga ana e personelit të zbatimit të 
ligjit, duhet të informohen në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme. 
Pjesëmarrësve duhet t’u jepet kohë e arsyeshme për t’u shpërndarë në 
mënyrë vullnetare. Vetëm në qoftë se pjesëmarrësit nuk shpërndahen,  
zyrtarët mund të zbatojnë ligjin dhe të ndërhyjnë. Palëve tëtreta (të tilla 
si vëzhgues, gazetarë dhe fotografë), mund t’u kërkohet të shpërndahen, 
por ata nuk duhet të parandalohen nga vëzhgimi dhe regjistrimi i 
operacionit policor...

169. Fotografimi dhe video regjistrimi (nga personelii zbatimit të ligjit dhe 
nga pjesëmarrësit) nuk duhet të kufizohet, por ruajtja e të dhënave të 
regjistruara mund të shkelë të drejtën e jetës private: Gjatë grumbullimeve 
publike, fotografimi apo video regjistrimii pjesëmarrësve nga personeli 
i zbatimit të ligjit është i lejueshëm. Megjithatë, ndërsa monitorimi i 
individëve në një vend publik, për qëllime të identifikimit nuk do të 
sillte një ndërhyrje në të drejtën e tyre për jetë private, regjistrimi i 
këtyre të dhënave dhe përpunimi sistematik, apo natyra e këtyre të 
dhënave të regjistruara mund të sjellin shkelje të privatësisë. Për më 
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tepër, fotografimi apo regjistrimi video i grupeve,me qëllim mbledhjen 
e inteligjencës dhe informacionit, mund të dekurajojnë individët nga 
gëzimi i të drejtës së lirisë, prandaj nuk duhet të bëhet në mënyrë 
rutinë. Fotografimi apo regjistrimi në video i operacionit policor nga 
pjesëmarrësit dhe palët e tjera të treta nuk duhet të ndalohet, dhe 
duhet të jenë subjekt i shqyrtimit paraprak gjyqësor çdo kërkesë për të 
dorëzuar filmim, pamje, apo imazhe të regjistruara në mënyrë dixhitale 
tek agjencitë e zbatimit të ligjit. Agjencitë e zbatimit të ligjit duhet të 
zhvillojnë dhe të publikojnë një politikë në lidhje me përdorimin prej 
tyre tëfilmimit/fotografisë së marrë në grumbullimet publike.”

56. Rregullat, standartet, rekomandimet, apo njoftimet publike evropiane 
dhe ndërkombëtare, në lidhje me sjelljen e gazetarëve janë të pakta sa 
i përket mbulimit të demonstratave apo ngjarjeve të ngjashme. E njëjta 
gjë vlen për vetërregullimin e kodeve të sjelljes ose etikës profesionale të 
gazetarëve.

IV.  LIGJI KRAHASUES

57.  Nga informacioni në dispozicion të Gjykatës, që përfshin një studim 
krahasues të ligjit të tridhjetë e katër shteteve anëtare të Këshillit të Europës 
(Austria, Azerbajxhani, Belgjika, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, 
Qipro, Republika Çeke, Estonia, Franca, Gjeorgjia, Gjermania, Greqia, 
Hungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lihtenshtejni, Lituania, Luksemburgu, 
ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, Moldavia, Holanda, Polonia, 
Portugalia, Rumania, Rusia, Serbia, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia, 
Zvicra, Ukrainë dhe Mbretëria e Bashkuar), u nxorr përfundimi se të 
gjitha shtetet e anketuara zbatojnë dispozitat e përgjithshme të ligjit penal 
ndaj gazetarëve që mbulojnë demonstratat. Nuk ka status të veçantë në 
lidhje me arrestimin, paraburgimin dhe dënimin e gazetarëve. Për këtë 
arsye, anëtarët e mediave kanë mbajtur përgjegjësi për krimet e kryera 
gjatë demonstratave, në të njëjtën mënyrë si pjesëmarrësite këtyre 
demonstratave. Edhe pse një jurisprudencë e ngjashme me çështjen në 
fjalë u gjet në pesë nga shtetet e anketuara - Austri, Hungari, ish-Republika 
Jugosllave e Maqedonisë, Spanjë dhe Suedi - nuk u arrit të dilej nënjë 
konkluzion përfundimtar.

58.  Për sa i përket kompetencave të policisë, shumica e shteteve të anketuara 
nuk kanë rregulluar çështjen specifike të grumbullimit të informacionit 
gjatë demonstratave të dhunshme. Udhëzime dhe rregullore të përgjithshme 
që shëbejnë si rregullatorë të marrëdhënies midis policisë dhe mediave 
u gjetën në dymbëdhjetë shtete anëtare (Belgjika, Bullgaria, Gjermania, 
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Greqia, Hungaria, Luksemburgu, Moldavia, Holanda, Rusia, Spanja, 
Suedia dhe Mbretëria e Bashkuar), ku, si rregull i përgjithshëm, pjesëtarët 
e mediave që mbulojnë këto ngjarje u inkurajuan të identifikojnë veten si 
të tillë në mënyrë që të dallohen nga pjesëmarrësit. Megjithatë, ndërsa ky 
veçim i anëtarëve të mediave kishte për qëllim lehtësimin e veprimtarisë 
gazetareske, nuk synonte efektin e dhënies  së çdo lloj imuniteti gazetarëve, 
në rastin kur ata nuk i janë përmbajtur urdhrave të policisë për t›u larguar 
nga vendi i ngjarjes së një demostrate. Vetëm një numër i kufizuar i 
shteteve anëtare (Gjeorgjia, Moldavia, Rusia, dhe Serbia) janë marrë me 
çështjet prodhimit të lajmeve gjatë demonstratave, duke i specifikuar 
nërregulloret e tyre të veçanta. Në këto shtete anëtare, gazetarëve u janë 
ofruar zona të posaçme të mbrojtura, nga të cilat ata mund të mbulonin 
demonstratat, ose janë informuar për zonat më të sigurta në të cilatmund të 
kryenin aktivitetin e tyre. Megjithatë, baraspesha e përgjithshme e këtyre 
interesave duket të jetë penguar, duke anuar më shumë drejt ruajtjes së 
rendit dhe sigurisë publike, në momentin që ndiqen udhëzimet e policisë.

59.  Ndërsa një pjesë e madhe e shteteve anëtare të anketuar kishin kodet e 
sjelljes së profesionistëve, apo kodet e etikës për gazetarët, të cilatnuk 
përmbanin dispozita të veçanta në lidhje me marrëdhëniet në mes 
gazetarëve dhe policisë gjatë demonstratave. Këto kode janë fokusuar 
në teknikat e hetimit dhe burimeve gazetareske, si dhe në mbrojtjen e 
privatësisë së palës së tretë.

LIGJI

SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 10 TË KONVENTËS

60. Kërkuesi u ankua në bazë të nenit 10 të Konventës se liria e tij e shprehjes 
ishte shkelur. Neni 10 i Konventës parashikon si më poshtë:
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 
liçencë.

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 
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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. Gjykimi i dhomës
61. Dhoma konsideroi se, duke qenë se kapja dhe dënimi i kërkuesit, kur 

nuk iu bind policisë kishte ardhur si pasojë e sjelljes së tij si fotograf dhe 
gazetar i një gazete, supozohej se ka pasur një cënim në të drejtën e tij 
për lirinë e shprehjes. Në vijim, Dhoma konstatoi se palët ranë dakord që 
masat e kundërshtuara kishin një bazë në ligjin finlandez, veçanërisht në 
kapitullin 16, neni 4, të Kodit Penal. Ndërhyrja ishte kështu e “parashikuar 
me ligj” dhe janë ndjekur disa qëllime legjitime, përkatësisht mbrojtja e 
sigurisë publike, si dhe parandalimi i kaosit dhe kryerjes së krimeve.

62.  Për sa i përket domosdoshmërisë në një shoqëri demokratike, Dhoma vuri 
në dukje se kërkuesi hoqi dorë nga e drejta e tij për të përdorur zonën e 
ndarë e të siguruar për shtypin, kur ai edhe pas urdhrave të dhëna vendosi 
të qëndrojë me demonstruesit. Është konstatuar se kërkuesi ishte në dijeni 
të urdhrave të policisë për të lënë vendin e ngjarjes, por vendosi t’i injorojë 
ato. Kërkuesi mund të kishte lënë vendin e ngjarjes në çdo moment dhe 
pa pasoja dhe të zhvendosej në zonën e siguruar për shtypin. Duke mos 
e bërë këtë, kërkuesi me vetëdije të plotë mori përsipër rrezikun për t’u 
ndaluar për mosbindje.

63. Për Dhomën nuk ishte plotësisht e qartë, se në cilën fazë policia kishte 
mësuar se kërkuesi ishte gazetar. Dukej se kërkuesi nuk kishte bërë 
përpjekje të qarta për të identifikuar veten e tij si gazetar. Për më tepër, 
nuk duket se ai ishte penguar, në ndonjë mënyrë, për fotografimin e 
demonstratës. As nuk i konfiskuan kamerën, apo pajisje të tjera të tij dheu 
lejuan atë mbante të gjitha fotografitë që kishte marrë dhe t’i përdorte ato 
në mënyrë të pakufizuar.

64. Dhoma deklaroi se demonstrata ishte një çështje e interesit legjitim pu-
blik, duke pasur parasysh në veçanti natyrën e saj. Gjykata e Rrethit e 
kishte analizuar çështjen nga këndvështrimi i Nenit 10, duke balancuar 
interesat e ndryshme kundrejt njëri-tjetrit, dhe konstatoi se kishte një 
presion të madh social për të marrë masat e duhura kundër kërkuesit. 
Dhoma i dha peshë gjithashtu faktit se kërkuesit nuk iu dha asnjë dënim, 
duke qenë se veprimi i tij u konsiderua si i “justifikueshëm” nga gjykatat 
e brendshme. Duke pasur parasysh të gjithë faktorët, Dhoma deklaroi 
se gjykatat e brendshme kishin arritur një ekuilibër të drejtë midis 
interesave konkurruese në fjalë. Prandaj, nuk ka pasur shkelje të nenit 10 
të Konventës.



81

B.  Parashtrimet e palëve

1. Kërkuesi
65. Kërkuesi u ankua se ka patur shkelje të së drejtës së tij për lirinë e 

shprehjes për shkak se policia i kishte kërkuar që të largohej nga vendi 
demonstratës, ai u arrestua dhe nuk ishte në gjendje gjatë ndalimit të tij 
prej 17.5 orësh të transmetonte informacionin, dhe për shkak se ai kishte 
qenë i dyshuar, i akuzuar dhe i dënuar për një krim që përbënte një “efekt 
frikësues” mbi të drejtat dhe punën e tij.

66. Për sa i përket faktit se ndërhyrja ka qenë e përcaktuar me ligj apo 
jo, kërkuesi pohoi se policia, në disa faza të ndryshme ka tejkaluar 
kompetencat e saj ligjore, ose ka abuzuar me pushtetin e saj. Para 
së gjithash, disproporcionaliteti i urdhrit kategorik të policisë për të 
shpërndarë turmën tregoi se nuk ishte në përputhje me ligjin finlandez. 
Vendimi i policisë për të trajtuar demonstratën si një protestë ishte i 
diskutueshëm, duke qenë se shkalla e sjelljes agresive ishte relativisht e 
limituar, dhe e përbërë vetëm nga disa individë.

 Së dyti, ndalimi i kërkuesit ishte i paligjshëm duke qenë se zgjati gjatë 
gjithë natës dhe për rreth 17.5 orë. Personat e kapur duhet të lirohen sa 
më shpejt që të jetë e mundur, e jo më vonë se 12 orë pasi janë arrestuar. 
Policia do të kishte qenë në gjendje ta mbante atë të arrestuar për më 
shumë se 12 orë, vetëm nëse ai do të kishte qenë i dyshuar për trazirat e 
shkaktuara. Policia ka kapur në rradhë të parë kërkuesin për mosbindje 
ndaj policisë, por më vonë, sipas kërkuesit, arsyeja për arrestimin e tij 
kishte ndryshuar në arrestim si pjesëtar i trazirave. Duke qenë se kërkuesi 
tregoi qartë se nuk kishte marrë pjesë në demonstratë, sjellja e tij nuk 
mund të përkufizohet si pjesë e trazirave. Policia nuk kishte, pra, arsye 
të mjaftueshme për kapjen e tij dhe ai duhet të ishte liruar menjëherë ose 
më së shumti brenda 12 orëve. Për më tepër, kërkuesi duhet të ishte marrë 
në pyetje ose të intervistohej pa vonesë, duke qenë se marrja në pyetje 
mund të bëhej edhe ndërmjet orës 10 të darkës dhe 7 të mëngjesit, nëse 
i dyshuari e kërkon vetë diçka  të tillë ose në qoftë se ka pasur një tjetër 
arsye të ngutshme.

67. Kërkuesi, gjithashtu parashtroi se dënimi për veprën penale të tij nuk ishte 
i bazuar në ligj, pasi ai nuk ishte vënë në dijeni se mund të dënohej për 
një vepër penale nëse vazhdonte të bënte fotografi në zonën e rrethuar. 
Duke qenë se gjykatat e brendshme nuk kishin dhënë arsye për gjykimet 
e tyre, edhe çështjet ligjshmërisë nuk janë vlerësuar nga ana e tyre. 
Prandaj, kërkuesi pohoi se ndërhyrja nga policia, prokurori dhe gjykatat e 
brendshme nuk kishin bazë sipas ligjit finlandez.
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68. Kërkuesi u shfaq i gatshëm për të pranuar se cenimi mund të ketë ndjekur 
një qëllim legjitim.

69. Sa i përket nevojës, kërkuesi vuri në dukje se detyra e tij ishte dhënia 
e informacionit në lidhje me demonstratën në kohë të arsyeshme. 
Ai po punonte për krijimin e një historietë detajuar për çdo palë të 
demonstratës dhe për publikimin në internet të informacionit në lidhje 
me demonstratën, menjëherë pas përfundimit të saj. Kërkuesi pretendoi 
se në vendin e demonstrimit nuk kishte pasur asnjë zonë të veçantë 
të siguruar për shtypin dhe gazetarët. Ai kishte kontaktuar të gjitha 
organizatat kryesore të mediave dhe kuptoi se asnjë nga gazetarët e 
pranishëm aty nuk ishte udhëzuar të shkonte në një zonë të siguruar dhe 
në fakt, askush nuk kishte parë një sipërfaqe të tillë. Pamja nga jashtë 
zonës së rrethuar ishte bllokuar nga një linjë e dendur dhe me shumë 
shtresa e policëve dhe autobusëve të policisë. Në 7.15 të darkës policia 
kishte rrethuar një sipërfaqe edhe më të madhe, gjë që e kishte bërë edhe 
më të vështirë ndjekjen e ngjarjeve. Nuk ka mundësi të ketë patur një 
zonë të siguruar për gazetarët, pasi fillimisht demonstrimi ishte menduar 
si marshim dhe për këtë arsye, një zonë statike për shtypni nuk do t’i 
kishte shërbyer ndonjë qëllimi.

 Edhe në qoftë se ka pasur një zonë të tillë, përdorimi i saj duhet të kishte 
qenë me dëshirë, pasi nuk ishte në dorë të autoriteteve shtetërore të 
vendosin se nga cili kënd gazetarët mund të mbulonin ngjarjen.

70. Kërkuesi pohoi më tej se pretendimi që ai nuk e kishte prezantuar veten 
si gazetar ishte në kundërshtim me të menduarit praktik. Ai kishte pasur 
një distinktiv gazetari rreth qafës së tij, fakt i cili u dëshmua para Gjykatës së 
Qarkut nga një dëshmitar. Ai po mbante një çantë kamerash dhe dy kamera të 
një lloji, të cilat në vitin 2006 janë përdorur vetëm nga gazetarët profesionistë. 
Nga raporti i hetimit paraprak evidentohej se kërkuesi e kishte identifikuar 
veten si një gazetar përpara oficerit të policisë që e kishte arrestuar. Në 
fund të demonstratës, kërkuesi kishte qëndruar midis demonstruesve dhe 
vijës së policisë dhenë këtë mënyrë, kishte qenë i ndarë nga demonstruesit. 
Në atë moment situata ishte e qetë dhe nën kontrollin e policisë. Pasi 
kishte ndaluar demonstruesit, një polic kishte bërtitur “Kapni fotografin” 
dhe kërkuesi ishte kapur teksa ishte duke bërë fotografi. Kur ai ishte në 
qelinë polici i kishte treguar oficerëve se ishte gazetar.

71. Kërkuesi argumentoi se ndalimi i tij për 17.5 orë ka qenë i tepruar. Policia 
mund ta linte atë të lirë në vendin e ngjarjes, ose ta ndalonte jo më shumëse 
12 orë. Videoja që kërkuesi kishte bërë gjatë demonstrimit, deri në kohën 
që ai ishte liruar konsiderohej tashmë “e vjetër”. Policia kishte liruar 
disa orë pas arrestimittë miturit dhe kërkuesi mund të ishte liruar 
në të njëjtin moment. Policia, po ashtu mund të ndërpriste hetimin 
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paraprak në rastin e tij dhe prokurori mund të rëzonte akuzat kundër 
tij. Megjithatë, shteti e konsideroi të rëndësishme që kërkuesi të ndiqej 
penalisht dhe ndoshta të dënohej për mosbindje. Shteti e kishte dënuar 
atë për kryerjen e punës së tij, edhe pse ai ishte ndëshkuar nga pasojat 
e veprimeve konkrete të policisë. Gjykimi në Gjykatën e Qarkut 
dhe kohëzgjatja e paraburgimit do të kenë “efekt të qartë frikësues” 
në punën e gazetarit. Gjykatat e brendshme nuk kishin vlerësuar se 
ndërhyrja kishte pasur një “nevojë të ngutshme sociale”. Gjykata e 
Qarkut nuk kishte balancuar si duhet interesat konkurruese, por thjesht 
deklaroi se përfundimi i demonstrimit dhe urdhri ndaj turmave ka qenë 
i nevojshëm që ato të shpërndahen. Ajo nuk e kishte vlerësuar natyrën 
e “nevojës së ngutshme sociale”, që diktonte largimin ekërkuesit nga 
vendi i ngjarjes. Ajo, gjithashtu kishte dështuar në marrjen parasysh 
të jurisprudencës së Gjykatës, sipas së cilës një vendim i tillë do të kishte 
“efekt frikësues” në gazetari.

2.  Qeveria
72. Qeveria ra dakord me përfundimin e Dhomës që pohon se nuk ka pasur 

shkelje të nenit 10 të Konventës, në rastin në fjalë.
73. Sipas mendimit të Qeverisë, nuk ka pasur cënim në të drejtën e kërkuesit 

për lirinë e shprehjes. Ata vunë në dukje se policia nuk e kishte penguar 
kërkuesin për mbulimin e ngjarjes. Arsyeja për arrestimin e kërkuesit nuk 
kishte qenë se ai po vepronte si fotograf, por fakti se kishte refuzuar në 
mënyrë të përsëritur t’i bindej urdhrave të qëndrueshme dhe të qarta të 
policisë për të lënë vendin e ngjarjes. Urdhërat e policisë i drejtoheshin të 
gjithë të pranishmëve në vendin e ngjarjes. Dëshmia tregoi gjithashtu se 
kërkuesi ishte urdhëruar personalisht nga një oficer i policisë për t’u larguar 
nga vendi i ngjarjes, më pas ai ishte konsultuar me eprorin e tij, nëse duhej 
të qëndronte apo jo, pavarësisht urdhrave të policisë. Kërkuesi, në asnjë 
moment deri në kapjen e tij nuk ishte urdhëruar të ndalonte fotografimin, 
madje edhe në një distancë shumë të afërt. Sapo policia kishte zbuluar se 
kërkuesi ishte anëtar i shtypit, kamera e tij, kartat e memories dhe pajisje të 
tjera menjëherë u konsideruan si burime gazetareske dhe nuk u konfiskuan. 
Ai ishte në gjendje të mbante fotografitë dhe asnjë kufizimin nuk ishte 
vendosur nga autoritetet për përdorimin e fotografive. Kërkuesi ka qenë 
i paraburgosuri i shtatë që është marrë në pyetje dhe i gjashti që u lirua, 
nga 81 të burgosurit e marrënë pyetje atë ditë. Pasi kanë liruar të miturit, 
policët, sa më shpejt që ishte e mundur rikthyen vëmendjen nga kërkuesi.

74. Qeveria, më tej theksoi se asnjë nga proceset e brendshme në lidhje me 
kërkuesin, as procedurat aktuale para Gjykatës nuk dënuan veprimet e tij 
si fotograf. Çështja në fjalë krijoi tepër shqetësim për veprimet e tij si pjesë 



84

e një turme, e cila pasi u këshillua dhe u urdhërua të shpërndahej, refuzoi 
t’i bindej policisë. Ishte kjo arsyeja që gjykatat vendase kishin shpallur 
kërkuesin fajtor për mosbindje ndaj policisë. Për më tepër, Gjykata e 
Qarkut kishte vendosur të mos jepte asnjë sanksion për kërkuesin, duke 
qenë se sipas saj, kërkuesi e kishte gjetur veten në një situatë konfliktuale. 
Ai duhet të zgjidhte nga njëra anë, midisbindjes dhe urdhrave të policisë 
dhe nga ana tjetër midis urdhrave të dhëna nga punëdhënësi i tij, që e kishte 
dërguar të mbulonte ngjarjen dhee kishte këshilluar  të qëndronte në vendin 
e ngjarjes, pasi e urdhëruan personalisht të largohej. Duke pasur parasysh 
këtë vështirësi të kuptueshme, Gjykata e Qarkut e konsideroi refuzimin e 
kërkuesit për t’iu bindur policisë të krahasueshëm me “një akt të falshëm”.

75. Në alternativë, nëse Gjykata do të konstatonte se ka paturcënim në të 
drejtën e kërkuesit për lirinë e shprehjes, qeveria argumentoi se ndërhyrja 
ishte e “parashikuar me ligj”. Ndërhyrja kishte patur edhe disa qëllime 
legjitime, përkatësisht mbrojtjen e sigurisë publike, si dhe parandalimin 
e trazirave dhe kryerjen e krimeve, siç u deklarua nga Dhoma e Madhe.

76. Për sa i përket domosdoshmërisë në një shoqëri demokratike, qeveria 
është pajtuar me konstatimin e Dhomës se gjykatat e brendshme kishin 
arritur një ekuilibër të drejtë midis interesave konkurruese në rrezik. 
Ata vunë në dukje se anëtarët e mediave ishin në gjendje të raportonin 
dhe fotografonin ngjarjen lirshëm deri në fund të saj, madje edhe në një 
distancë shumë të afërt me policinë. Ka patur edhe një zonë të veçantë 
për përfaqësuesit e medias. Megjithatë, përshkallëzimi i dhunës në Smash 
ASEM ishte shoqëruar me mbërritjen e automjeteve të shumta të policisë, 
disa prej të cilave mund të kenë bllokuar shikimin nga zona e sigurisë 
drejt vendit të ngjarjes. Është e pakundërshtueshme se kërkuesi ka dëgjuar 
personalisht urdhrat e policisë për t’u shpërndarë në 8.30 të darkës dhe se 
ai ka parë njerëz të shkojnë drejt daljes. Rreth orës 9 të darkës, kur policia 
dha urdhrin përfundimtar për t’u shpërndarë, ka patur dy fotografë të tjerë 
në vendin e ngjarjes, por ata ishin larguar nga vendi i ngjarjes rreth orës 
9.15 të darkës. Asnjë masë nuk ishte marrënë asnjë moment ndaj tyre. 
Urdhërat e policisë ishin dhënë për të qetësuar situatën, për të rivendosur 
rendin publik dhe në veçanti për të garantuar sigurinë publike. Kur në 
9.15 të darkës policia urdhëroi kërkuesin të largohej nga vendi i ngjarjes, 
ai refuzoi ta bëjë këtë, duke deklaruar se si fotograf, ai nuk “prekej” nga 
ky urdhër. Në atë moment, anëtarët e turmës që kishin treguar rezistencë 
ishin ndalur dhe ngjarja kishte përfunduar. Disa minuta më vonë policia 
kapi kërkuesin duke qenë se ishte e qartë se ai ishte i vendosur të mos i 
bindej policisë. Duke qenë sekërkuesi ishte konsultuar me eprorin e tij 
me telefon, nëse duhej të qëndrojë apo të largohet, kjo do të thotë se ai e 
kishte kuptuar qartë se urdhrat e policisë duhet të zbatoheshin edhe prej 
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tij. Gjithashtu, Gjykata e Qarkut deklaroi se dihej qartësisht që urdhërat e 
policisë kishin të bënin me këdo, prandaj arrestimi i kërkuesit nuk mund 
të ketë qenë surprizë për të.

77. Qeveria vuri në dukje se qëllimi i arrestimit të kërkuesit, nuk ishte për 
të penguar lirinë e tij të shprehjes, por për të hetuar veprën të cilën ai 
dyshohej se kishte kryer. Ai ishte në gjendje të përdorte të gjitha fotografitë 
që kishte kryer në ngjarje. Në këtë mënyrë, kapja dhe ndalimi i kërkuesit 
ishin të justifikueshme, të nevojshme dhe proporcionale, duke qenë se 
policia kishte reaguar ndaj një demonstrate të dhunshme, për të cilën ka 
ekzistuar rrezik për dhunë të mëtejshme dhe përçarje. Pra, ndërhyrja ndaj 
të dyshuarit ishte e nevojshme në një shoqëri demokratike.

78. Qeveria theksoi rëndësinë e trajtimit të barabartë dhe barazisë para ligjit, 
siç garantohet në përputhje me Kushtetutën e Finlandës dhe nenin 14 
të Konventës. Ajo pohoi se kërkuesi nuk kishte të drejtë të trajtohej në 
mënyrë preferenciale, ose të ndryshme në krahasim me anëtarët e tjerë të 
turmës së pranishme në vendngjarje gjatë demonstrimit. Urdhrat e policisë 
ishin dhënë pa diskriminim për statusin, apo profesionin dhe kishin 
qëllim parandalimin e veprimtarisë profesionale të kërkuesit. Qëllimi i 
policisë ishte qetësimi i situatës dhe rivendosja e rendit publik. Për më 
tepër, Gjykata e Qarkut ka vendosur se kërkuesi nuk i kishte treguar 
policit që e arrestoi, ose policit në stacionin e policisë distinktivin e tij 
të gazetarit. Ai e tregoi atë vetëm në autobusin që e dërgoi në stacionin e 
policisë. Vetë kërkuesi shkroi në artikullin kushtuar këtij eventi se kishte 
vënëdistinktivin e tij në mënyrë të dukshme vetëm pasi ishte arrestuar. 
Prandaj, liria që i është dhënë shtetit në vlerësimin e proporcionalitetit 
të masave që pretendohet se shkelin të drejtën e kërkuesit për lirinë e 
shprehjes, në të vërtetë nuk janë prekur, sepse kërkuesi nuk kishte bërë 
përpjekje të qarta për të identifikuar veten e tij si gazetar.

79. Së fundi, Qeveria argumentoi se nuk ka “efekt frikësues” lidhur me ra-
stin në fjalë. Kërkuesi nuk ishte arrestuar dhe dënuar për aktivitetin e 
tij si gazetar, por për mosbindje ndaj urdhrave të qarta të policisë. Disa 
gazetarë të tjerë të pranishëm në këtë ngjarje nuk kishin zgjedhur të mos 
i bindeshin policisë. Nuk u vendoshën sanksione mbi kërkuesin, pasi 
Gjykata e Qarkut i ka konsideruar veprimet e tij të krahasueshme me «një 
akt të falshëm”. Ai nuk u urdhërua të paguajë shpenzimet ligjore.

C.  Vlerësimi i Gjykatës
1. Fusha e veprimit të çështjes para Dhomës së Madhe

80. Në parashtrimet e tij me shkrim në Dhomën e Madhe, kërkuesi pretendoi 
se ndalimi i tij ishte i paligjshëm, pasi kishte zgjatur gjatë gjithë natës 
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dhe për rreth 18 orë. Ai pohoi se, meqë policia nuk kishte parakushte të 
mjaftueshme për arrestimin, ai duhet të ishte liruar e shumta brenda 12 
orëve pas arrestimit. Për këtë arsye paraburgimi i tij, i cili i kaloi 12 orë 
nuk ishte i “parashikuar me ligj” (shih paragrafin 66 më lart). Qeveria nuk 
ka komentuar mbi këtë kërkesë.

81. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, “rasti” i referuar Dhomës së Madhe 
është kërkimi siç është deklaruar i pranueshëm nga Dhoma (shih, midis 
autoriteteve të tjera, K. dhe T. v. Finland [GC], nr . 25702/94, § 141, 
GJEDNJ 2001 VII). Kërkuesi depozitoi për herë të parë në parashtresat e 
tij në Dhomën e Madhe, kërkesën se ndalimi i tij ishte i paligjshëm,duke 
qenë se ai ka tejkaluar 12 orë. Dhoma, kur shqyrton nevojën e ndërhyrjes 
në të drejtën e kërkuesit sipas nenit 10, ka mbajtur parasysh argumentin 
e Qeverisë, se kohëzgjatja e paraburgimit të kërkuesit prej rreth 18 
orësh u shpjegua me faktin se ai ishte arrestuar natën vonë dhe se ligji i 
brendshëm ndalonte marrjen në pyetje nga ora 10 e mbrëmjes derinë orën 
7 të mëngjesit (shih paragrafin 48 të vendimit të Dhomës). Megjithatë, 
kërkuesi nuk ishte ankuar para Dhomës se ndalimi i tij për një kohëzgjatje 
që tejkalon 12 orë ishte i paligjshëm. Kjo kërkesë nuk është pjesë e 
aplikimit, që është shpallur i pranueshëm nga Dhoma, dhe për këtë arsye 
është jashtë fushës së shqyrtimit nga ana e Dhomës së Madhe. Gjykata, 
pra, do të kufizohet në shqyrtimin e ankesës së kërkuesit që është shpallur 
e pranueshme nga Dhoma, domethënë nëse paraburgimi dhe dënimi i 
tij kanë shkaktuar një ndërhyrje të pajustifikuar në të drejtën e lirisë së 
shprehjes, siç garantohet në 10 të Konventës.

2.  Nëse ka pasur një ndërhyrje
82. Qeveria, deklaroi fillimisht se nuk ka pasur ndërhyrje në këtë çështje në 

të drejtën e kërkuesit për lirinë e shprehjes.
83. Kërkuesi u kap nga policia në kuadër të një demonstrate, u ndalua për 

rreth 18 orë, dhe u akuzua e u shpall fajtor nga gjykatat e brendshme për 
mosbindje ndaj policisë. Megjithatë, asnjë dënim nuk ju dha, meqë vepra 
është konsideruar si “një akt i falshëm”. Edhe pse masat nuk drejtoheshin 
kundrejt kërkuesit si gazetar, por ishin pasojë e mosbindjes së tij ndaj 
urdhrave të policisë për t’u shpërndarë, të drejtuara ndaj të gjithë të 
pranishmëve në zonën e rrethuar, ushtrimi i funksioneve të tij gazetareske 
ishte prekur negativisht, pasi ai ishte i pranishëm në vendin e ngjarjes si 
fotograf gazete për të raportuar mbi ngjarjen. Prandaj, Gjykata pranon 
se ka pasur një ndërhyrje në të drejtën e tij për lirinë e shprehjes (shih, 
mutatismutandis, GSELL k. Zvicrës, nr. 12675/05, § 49, 8 tetor 2009).
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3. Nëse ndërhyrja është parashikuar me ligj
84. Gjykata vëren se shprehja “parashikuar me ligj” sipas kuptimit të nenit 10 

§ 2 të Konventës kërkon jo vetëm që masa e kundërshtuar duhet të ketë 
një bazë ligjore në ligjin e brendshëm, por edhe që i referohet cilësisë së 
ligjit në fjalë, i cili duhet të jetë në dispozicion të personit në fjalë dhe i 
parashikueshëm përsa i përket efekteve të tij (shih, midis autoriteteve të 
tjera, Centro Europa 7 Srl dhe Di Stefano kundër Italisë [GC], nr 38433/09, 
§ 140, GJEDNJ 2012;.. dhe Rotaru k . [GC], nr. 28341/95 Rumanisë, § 
52, GJEDNJ 2000-V).

85. Palët nuk bien dakord nëse ndërhyrja është apo jo e “parashikuar me 
ligj”: Gjykata deklaron se argumenti kryesor i kërkuesit ka të bëjë me 
paligjshmërinë e pretenduar të ndalimit të tij për më shumë se 12 orë, 
çështje e cila bie jashtë fushëveprimit të rastit para Dhomës së Madhe 
(shih paragrafin 81 më lart). Për pjesën tjetër, duket nga parashtresat e 
kërkuesit se ai nuk pretendon se ndalimi, paraburgimi dhe dënimi i tij 
nuk kanë bazë ligjore në ligjin finlandez, por më tepër se si në rastin e tij 
janë aplikuar dispozitat përkatëse të ligjit të brendshëm nga autoritetet 
kombëtare dhe gjykatat. Megjithatë, është detyrë e autoriteteve kombëtare, 
kryesisht e gjykatave, të interpretojnë dhe të zbatojnë ligjin e brendshëm 
(shih Kopp kundër Zvicrës, 25 mars 1998, § 59, Raportet e Gjykimeve 
dhe Vendimeve 1998-II,. Dhe Kruslin k. Francës, 24. prill 1990, drejtuar 
§ 29, Seria A nr. 176-A). Asnjë nga argumentet e kërkuesit nuk shfaq 
ndonjë tregues se autoritetet vendase e kanë zbatuar ligjin në mënyrë 
arbitrare. Për këtë arsye, Gjykata është e bindur se ndërhyrja që përfshin, 
paraburgimin kishte bazë ligjore në ligjin finlandez, përkatësisht në nenin 
19 të Ligjit të Policisë, në Kapitullin 1, neni 2, pika 2 e Ligjit të masave 
shtrënguese dhe në Kapitullin 16, neni 4, të Kodit Penal. Prandaj, Gjykata 
konkludon se ndërhyrja ishte e “parashikuar me ligj”.

4. Nëse ndërhyrja ka ndjekur një qëllim legjitim
86. Nuk është kundërshtuar se ndërhyrja ka ndjekur disa qëllime legjitime 

brenda kuptimit të nenit 10 § 2 të Konventës, përkatësisht mbrojtjen e 
sigurisë publike dhe parandalimin e trazirave e  të krimeve.

5. Nëse ndërhyrja ishte e nevojshme në një shoqëri demokratike

(a)  Parimet e përgjithshme
87. Parimet e përgjithshme në lidhje me domosdoshmërinë e një ndërhyrje me 

lirinë e shprehjes janë përmbledhur në Stoll k. Zvicrës [GC] (nr. 69698/01, 
§ 101, GJEDNJ 2007 V) dhe janë përsëritur më shumë kohët e fundit 
në Animal Defenders International k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 
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48876/08, § 100, GJEDNJ 2013 (ekstrakte) dhe Morice k. Francës [GC], 
nr. 29369/10, § 124, 23 prill 2015:
“(i) Liria e shprehjes përbën një nga themelet bazë të një shoqërie 

demokratike, një nga kushtet bazë për progresin e saj dhe për 
vetëpërmbushjen e çdo individi. Në pajtim me paragrafin 2 të nenit 
10, ajo është e aplikueshme jo vetëm për “informacionet” ose “idetë’ 
që janë marrë në mënyrë të favorshme, ose që konsiderohen si të 
padëmshme, apo si çështje indiference, por edhe për ata që fyejnë, 
shkaktojnë tronditje, apo shqetësim. Të tilla janë kërkesat për 
pluralizëm, tolerancë dhe larg pamësi, pa të cilat 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 në 
mënyrë bindëse ...

 (ii) Ndajfolja “e nevojshme”, sipas kuptimit të nenit 10 § 2, nënkupton 
ekzistencën e një “nevoje të ngutshme sociale”. Shtetet kontraktuese 
kanë një hapësirë   të caktuar vlerësimi për të përcaktuar nëse ekziston 
një nevojë e tillë, por ajo shkon paralelisht me mbikëqyrjen evropiane, 
që përfshin legjislacionin dhe vendimet që e aplikojnë atë, 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, siç mbrohet nga Neni 10.

(iii) Detyra e Gjykatës, në ushtrimin e juridiksionit të saj mbikëqyrës, nuk 
është të marrë vendin e autoriteteve kompetente kombëtare, por të 
rishikojë vendimet që jepen në përputhje me fuqinë e saj të vlerësimit 
në bazë të nenit 10. Kjo nuk do të thotë se mbikëqyrja është e kufizuar 
në konstatimin nëse shteti i paditur ka ushtruar diskrecionin në 
mënyrë të arsyeshme, me kujdes dhe në mirëbesim; ajo që Gjykata 
duhet të bëjë është të shikojë ndërhyrjen në thelbin e çështjes,në tërësi 
dhe të përcaktojë nëse ajo ishte “në proporcion me qëllimin legjitim 
të ndjekur”, dhe nëse arsyet e dhëna nga autoritetet kombëtare për 
ta justifikuar atë janë “të përshtatshme dhe të mjaftueshme “.... në 
këtë mënyrë, Gjykata duhet të sigurohet se autoritetet kombëtare kanë 
aplikuar standarde të cilat janë në përputhje me parimet e përcaktuara 
në nenin 10 dhe, për më tepër, se ata u mbështetën në një vlerësim të 
pranueshëm të fakteve përkatëse .... “

Kjo mbrojtje e garantuar nga neni 10 shtrihet jo vetëm në thelbin e ideve 
dhe informacionit të shprehur, por edhe në formën në të cilën ato shprehen 
(Jersild k. Danimarkës, 23 shtator 1994, § 31, Seria A nr. 298).

88. Më tej, Gjykata thekson funksionin themelor që përmbushin mediat në 
një shoqëri demokratike. Edhe pse ato nuk duhet të kalojnë disa kufij të 
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caktuar, detyra e tyre është gjithsesi të japin - në përputhje me detyrimetdhe 
përgjegjësitë e tyre - informacion dhe ide në të gjitha çështjet me interes 
publik (shih BladetTromso dhe Stensaas k.  Norvegjisë [GC], nr 21980.. / 
93, § 59, GJEDNJ 1999 deri në III,. De Haes dhe Gĳsels k. Belgjikës, 24 
shkurt 1997 § 37, Raportet e Gjykimeve dhe vendimeve 1997,. dhe Jersid 
k. Danimarkës, cituar më lart, § 31). Jo vetëm që mediat kanë për detyrë 
dhënien e informacionit dhe ideve të tilla, por edhe publiku ka të drejtë t’i 
marrë ato (shih SundayTimes k. Mbretërisë së Bashkuar (nr. 1), 26 prill 
1979 § 65, Seria A nr . 30).

89.  Në lidhje me këtë, (dhe duke iu referuar fakteve të rastit konkret,) duhet 
të theksohet roli vendimtar i mediave në sigurimin e informacionit mbi 
menaxhimine demonstratave publike nga autoritetet dhe kontrolli i 
trazirave. Roli “watch-dog” (mbikëqyrës) i medias merr rëndësi të veçantë 
në kontekste të tilla, pasi prania e tyre është garanci që autoritetet mund 
të mbajnë përgjegjësi për sjelljen e tyre përkundrejt demonstruesve dhe 
publikut, kur është fjala për policinë e tubimeve të mëdha, duke përfshirë 
edhe metodat e përdorura për të kontrolluar ose të shpërndarë protestuesit, 
ose për të ruajtur rendin publik. Pra, çdo përpjekje për të hequr gazetarët 
nga skena e demonstratave duhet të jenë subjekt i shqyrtimit të rreptë.

90. Gjykata, po ashtu thekson se mbrojtja e ofruar për gazetarët nga Neni 10 
i Konventës kushtëzohet nga veprimi i tyre në mirëbesim për të siguruar 
informacion të saktë dhe të besueshëm, në përputhje me parimet e gazetarisë 
së përgjegjshme (shih, mutatismutandis, Bladet. Tromsø dhe Stensaas 
k. Norvegjisë [GC], cituar më lart, § 65;.. Fressoz dhe Roire k. Francës 
[GC], nr 29183/95, § 54, GJEDNJ 1999 I,.. Kasabova kundër Bullgarisë, 
nr 22385/03, §§ 61 dhe 63-68, 19 prill 2011; dhe Times Newspapers Ltd 
k. Mbretërisë së Bashkuar (nr 1 dhe 2.), nr 3002/03 dhe 23676/03, § 42, 
GJEDNJ 2009)... Në jurisprudencën e Gjykatës, koncepti i gazetarisë së 
përgjegjshme, deri më tani është fokusuar kryesisht në çështjet që kanë të 
bëjnë me përmbajtjen e publikimit, apo me deklaratat verbale (shih, për 
shembull, Bladet Tromsø dhe Stensaas k. Norvegjisë [GC], cituar më lart, 
§§ 65-67,. Fressoz dhe Roire kundër Francës [GC], cituar më lart, §§ 52-
55;. Krone Verlag GmbH k. Austrisë, nr 27306/07, §§ 46-47, 19 qershor 
2012;. Novaya Gazeta .. dhe Borodyanskiy kundër Rusisë, nr 14087/08, 
§ 37, 28 mars 2013;.. Perna k. Italisë [GC], nr 48898/99, § 47, GJEDNJ 
2003 V; Times Newspapers Ltd kundër Mbretërisë së Bashkuar (nr. 1 
dhe 2), cituar më lart, § 45;.. Ungváry dhe Irodalom Kft k. Hungarisë, 
nuk 64520/10, § 42, 3 Dhjetor 2013, dhe Jordanova dhe Toshev kundër 
Bullgarisë, nr 5126/05, §§ 53.. dhe 55, 2 tetor 2012) në vend të sjelljes 
publike të një gazetari.
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Megjithatë, koncepti i gazetarisë së përgjegjshme, si një aktivitet profesional 
i cili gëzon mbrojtjen e nenit 10 të Konventës, nuk është i kufizuar në përmbajtjen 
e informacionit që është mbledhur dhe/ose shpërndarë me mjete gazetareske. 
Ky koncept gjithashtu përfshin, ndër të tjera, ligjshmërinë e sjelljes së një 
gazetari, duke përfshirë, ndërveprimin e tij publik me autoritetet gjatë ushtrimit 
të funksioneve të gazetarisë. Fakti që një gazetar ka shkelur ligjin është më i 
rëndësishëm, edhe pse jo vendimtar, për të përcaktuar nëse ai ose ajo ka vepruar 
në mënyrë të përgjegjshme.

91. Gjykata thekson në këtë kontekst, se gazetarët të cilët ushtrojnë lirinë e 
tyre të shprehjes marrin përsipër “detyrat dhe përgjegjësitë” (shih Stoll k. 
Zvicrës [GC], cituar më lart, § 102;.. dhe Handyside kundër Mbretërisë 
së Bashkuar, 7 dhjetor 1976 § 49, Seria A nr. 24). Duhet patur parasysh 
se paragrafi 2 i nenit 10 nuk garanton një liri të plotë të pakufizuar të 
shprehjes edhe kur bëhet fjalë për mbulimin mediatik të çështjeve me 
interes publik. Në mënyrë të veçantë dhe pavarësisht rolit jetësor që luan 
media në një shoqëri demokratike, gazetarët në parim nuk mund të lirohen 
nga detyrimii tyre për t’iu bindur ligjit penal mbi bazën se, si gazetarë, 
Neni 10 i mundëson atyre njëmbrojtje “të hekurt” (shih, midis autoriteteve 
të tjera, mutatismutandis, Stoll kundër Zvicrës [GC], cituar më lart, § 
102;.. Bladet Tromso dhe Stensaas k. Norvegjisë [GC], cituar më lart, § 
65, dhe Monnat k Zvicër, 73604/01, § 66, GJEDNJ 2006- X). Me fjalë 
të tjera, një gazetar nuk mund të pretendojë një imunitet ekskluziv nga 
përgjegjësia penale për të vetmen arsye se, ndryshe nga individë të tjerë 
që ushtrojnë të drejtën e lirisë së shprehjes, vepra në fjalë është kryer gjatë 
ushtrimit të funksioneve të tij ose të saj gazetareske.

(b)  Zbatimi i parimeve të përgjithshme për rastin e kërkuesit
92. Gjykata vëren se kërkuesi u arrestua, akuzua dhe u shpall fajtor, sepse 

nuk iu bind policisë. Ndalimi i tij u bë në kuadër të demonstratës Smash 
ASEM, në të cilën ai kishte marrë pjesë si fotograf dhe gazetar për revistën 
javore Suomen Kuvalehti. Sigurisht që demonstrata tërhoqi vëmendje të 
konsiderueshme të medias.

93. Në ndryshim nga shumë raste të tjera të sjella nga gazetarët në bazë të 
nenit 10 të Konventës, duke përfshirë Stoll dhe raste të tjera të referuara 
në paragrafët 87-91 më lart, në rastin aktual nuk është bërë asnjë ndalim 
i publikimit (bërja publike e informacioneve të caktuara) e nuk është 
marrëasnjë sanksion në lidhje me ndonjë botim. Në rastin në fjalë 
diskutohen masat e marra kundër një gazetari, i cili nuk iu bind urdhrave 
të policisë, ndërsa ishte duke bërë fotografi me qëllim raportimin e një 
demonstrate që ishte kthyer në të dhunshme.

94. Gjatë vlerësimit, nëse masat e marra kundër kërkuesit nga autoritetet 
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finlandeze ishin të nevojshme, gjykata do të ketë parasysh që interesat që 
do të peshohen në këtë rast janë të dyja me natyrë publike, pra interesi 
i policisë në ruajtjen e rendit publik në kontekstin e një demonstrimi të 
dhunshëm dhe interesi i publikut për të marrë informacion mbi një çështje 
me interes të përgjithshëm (shih, mutatis mutandis, Stoll k. Zvicrës [GC], 
cituar më lart, §§ 115-116). Ajo do të shqyrtojë arrestimin, akuzimin 
dhe shpalljen fajtor të kërkuesit për të përcaktuar nëse ndërhyrja e 
kundërshtuar, e parë si një e tërë, u mbështet mbi shkaqe të arsyeshme, të 
mjaftueshme dhe ishte në proporcion me qëllimet legjitime të ndjekura.

(i) Arrestimi i kërkuesit
95. Lidhur me arrestimin e kërkuesit, Gjykata do t’i kushtojnë vëmendje 

faktit nëse urdhrat e policisë janë bazuar në një vlerësim të arsyeshëm të 
fakteve dhe nëse kërkuesi ishte në gjendje të raportonte në demonstratë. 
Ajo, gjithashtu do të ketë parasysh sjelljen e kërkuesit, duke përfshirë 
edhe nëse ai e identifikoi veten si gazetar.

96. Kur demonstrata filloi, një grup kryesor prej rreth 50 demonstruesish, 
500 kalimtarësh dhe 50 gazetarësh, përfshirë kërkuesin ishin mbledhur në 
pikën e nisjes së marshimit. Teksa demonstrata u bë e dhunshme, policia 
së pari pengoi turmën të marshonte, por lejoi të mbahej një demonstrim 
paqësor. Më vonë policia mbylli zonën e demonstrimit dhe urdhëroi turmën 
të shpërndahej. Policia ka bërë përgatitjet e sigurisë për ngjarjen,duke 
vendosur 480 policë dhe roje kufitare. Policia kishte arsye të argumentuara 
për të besuar, në bazë të vlerësimit të rrezikut të bërë nga Inteligjenca e 
Sigurisë finlandeze dhe përvoja e tyre e mëparshme e trazirave që kishin 
ndodhur në të njëjtin vit, si dhe të tonit të posterave që ftonin pjesëtarët e 
tjerë të publikut të «krijonin edhe pak çrregullim në rrugët e Helsinkit”, 
dhe anonimitetin e organizatorit të tubimit (shih paragrafët 12-16 më lart), 
se kjo e fundit mund të kthehej në një demonstratë të dhunshme. Më pas 
Gjykata e Qarkut ka deklaruar se veprimet e policisë kanë qenë të ligjshme 
dhe se policia kishte pasur shkaqe të arsyeshme për të dhënë urdhra për 
të shpërndarë demonstratën (shih paragrafin 37 më lart). Prandaj, Gjykata 
nuk sheh ndonjë arsye për të dyshuar se urdhrat e policisë nuk janë bazuar 
në një vlerësim të arsyeshëm të fakteve. Për më tepër, sipas këndvështrimit 
të Gjykatës, masat parandaluese kundër mundësisë së kthimit tëngjarjeve 
në të dhunshme, duke përfshirë urdhrat e policisë për t’u larguar nga 
vendi i ngjarjes së demonstratës, janë të justifikuara. Masat ishin drejtuar 
jo vetëm në mbrojtjen “abstrakte” të rendit publik mbrojtjen e sigurisë 
publike, si dhe parandalimin e trazirave dhe të krimit por edhe në sigurinë 
e personave në demonstratë ose në afërsi të saj, duke përfshirë anëtarët e 
medias dhe kështu edhe vetë kërkuesin.
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97. Gjykata tani do të shqyrtojë nëse kërkuesi është penguar në ushtrimin e 
profesionit të tij si gazetar, gjatë ngjarjes Smash ASEM. Palët nuk u ranë 
dakord nëse ka ekzistuar një zonë e sigurt për shtyp. Duket, megjithatë, se 
shumica e gazetarëve, rreth pesëdhjetë prej tyre në fillim të demonstratës, 
mbetën në zonën e demonstrimit. Atyre dhe as kërkuesit, në asnjë moment 
të ngjarjeve nuk u ishte kërkuar nga autoritetet të përdornin një zonë të 
veçantë, të rezervuar për shtypin. Për më tepër, demonstrimi ishte i një 
karakteri të tillë i parashikuar fillimisht si një marshim përgjatë rrugës që 
ngjarjet e dhunshme, në fakt kanë ndodhur në një zonë të “paparashikuar”. 
Në një situatë të tillë nuk ka patur mundësi për autoritetet të siguronin 
paraprakisht një zonë në afërsi të ngjarjeve të tilla. Si pasojë, kjo nuk është 
vendimtare për Gjykatën, nëse një zonë e tillë e sigurt ka ekzistuar, duke qenë 
se të gjithë gazetarët duket se kanë qenë në zonën e demonstrimit dhe mund 
të punonin lirisht atje. Megjithatë nuk mund të thuhet se kërkuesi u pengua 
në raportimin e ngjarjes. Përkundrazi, ai ishte në gjendje të bënte fotografi 
gjatë gjithë demonstratës, deri në momentin që u kap. Kjo shihet qartë, për 
shembull, nga regjistrimet e bëra demonstrimit, si dhe nga fakti se fotografia 
e fundit e marrë nga kërkuesi ishte e zyrtarit të policisë që e arrestoi.

98.  Duke u rikthyer tani në sjelljen e kërkuesit, Gjykata deklaron se ai u kap në 
zonën e rrethuar, ku ishte së bashku me grupin kryesor të demonstruesve 
të cilët mbanin krahët e njëri tjetrit. Duket nga regjistrimet DVD se 
kërkuesi ishte veshur me veshje të errët, e cila korrespondonte me atë 
të kërkuar nga “kodi i veshjes” për demonstruesit. Ai nuk kishte veshur 
ndonjë veshje të veçantë, apo kishte shenja të tjera që e identifikonin 
si gazetar. Ai nuk kishte veshur, për shembull, një jelek ose xhaketë të 
verdhë ashtu si disa nga kolegët e tij gazetarë. As nuk ka pasur ndonjë 
shenjë, për shembull, në kamerën që kërkuesi po përdorte për të treguar se 
ai punonte për Suomen Kuvalehti. As distinktivi i tij i gazetarit nuk dukej 
në regjistrimet DVD, ose në ndonjë nga fotografitë ku shfaqet kërkuesi. 
Kësisoj, shfaqja e kërkuesit nuk kishte diçka të dukshme për ta lejuar 
atë të ishte qartësisht i dallueshëm nga protestuesit. Prandaj, në bazë të 
pranisë brenda zonës së rrethuar dhe paraqitjes së tij, ai, para arrestimit 
nuk ishte lehtësisht i identifikueshëm si gazetar.

99. Gjithashtu, nga vendimi i Gjykatës së Rrethit dhe materialeve të tjera në 
dosjen e çështjes mbetet i paqartë fakti se kundrejt cilëve policë kërkuesi 
e identifikoi veten si një gazetar. Nga raporti i hetimeve paraprake 
evidentohet se ku është oficeri i cili kishte bërë ndalimin e kërkuesit, 
dhe që ka deklaruar gjatë hetimeve paraprake se kërkuesi nuk ka bërë 
rezistencë gjatë arrestimit, por i kishte kërkuar të bënte një telefonatë, e cila 
u lejua të bëhej. Kur oficeri i policisë i kishte kërkuar atij të identifikohej, 
kërkuesi kishte paraqitur kartën e tij të gazetarit (shih paragrafin 27 më 
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lart). Nga kjo mund të konkludohet se kërkuesi nuk ishte i veshur me 
distinktivin e tij të gazetarit, ose të paktën nuk e kishte të veshur atë në 
mënyrëtë dukshmeqë ai të mund të identifikohej menjëherë si gazetar. 
Një polic i pranishëm gjatë arrestimit të kërkuesit, ka deklaruar gjatë 
hetimeve paraprake se kërkuesi nuk i ka bërë rezistencë arrestimit, por 
as nuk e ka dëgjuar të identifikojë veten si gazetar (shih paragrafin 27 më 
lart). Nga ana tjetër, nuk është përcaktuar nëse kërkuesi e identifikoi veten 
si gazetar edhe kur ai u dërgua në autobus dhe po merrej në paraburgim. 
Megjithatë, Gjykata është e bindur se policia duhet të ketë mësuar statusin 
e tij si gazetar më të shumtën në stacionin e policisë, kur polici kishte 
marrë kartën e gazetarit të kërkuesit, të cilën në bazë të parashtresave 
të vetë kërkuesit, ky i fundit e kishte “ngritur” dhe veshur në mënyrë të 
dukshme në gjoksin e tij vetëm pak kohë më parë (shih paragrafin 28 
më lart). Mbi bazën e këtij informacioni, Gjykata konsideron se, nëse 
kërkuesi dëshironte të identifikohej si gazetar nga policia, ai duhet të bënte 
përpjekje mjaftueshmërisht të qarta për të identifikuar veten si të tillë, ose 
duke veshur veshje të dallueshme, ose duke mbajtur të dukshëm në çdo 
kohë distinktivin e gazetarit, ose me ndonjë mjet tjetër të përshtatshëm. 
Ai nuk arriti ta bëjë këtë. Kështu gjendja e kërkuesit ishte e ndryshme 
nga ajo e gazetarit në rastin Najafli k. Azerbaxhanit, i cili ishte i veshur 
me distinktivin e gazetarit në gjoksin e tij dhe gjithashtu i kishte thënë në 
mënyrë specifike policit se ishte gazetar (shih Najafli k. Azerbaxhanit, 
jo 2594. / 07, § 67, 2 tetor 2012; shih gjithashtu, mutatismutandis, Gsell 
kundër Zvicrës, cituar më lart, § 49).

100.Për më tepër, kërkuesi pretendoi se ai nuk ishte në dijeni të urdhrave 
të policisë për t’u shpërndarë. Gjykata deklaron se Gjykata e Qarkut e 
kishte marrë si të mirëqenë se kërkuesi kishte qenë në dijeni të urdhrave 
të policisë për të lënë vendin e ngjarjes, por kishte vendosur t’i injoronte 
ato (shih paragrafin 37 më lart). Kërkuesi ka pranuar vetë para Gjykatës 
së Qarkut dhe në parashtresat e tij në këtë Gjykatë, se ai i kishte dëgjuar 
urdhrat rreth orës 8.30 të darkës (shih paragrafët 24 dhe 37 më lart). Kjo 
konfirmohet edhe nga fakti se kërkuesi më pas telefonoi punëdhënësin e tij 
për të diskutuar nëse ai duhet të largohej apo jo nga zona (shih paragrafin 
24 më lart). Për Gjykatën, ky fakt tregon se kërkuesi kuptoi, ose të paktën 
mendoi, se urdhri duhet të zbatohej edhe nga ai. Përveç kësaj, kërkuesi 
pranoi në parashtresat e tij para Gjykatës se rreth gjysmë ore më vonë, atij 
iu kërkua personalisht nga një oficer i policisë të largohej, por ai iu përgjigj 
se kishte vendosur të qëndrojë (shih paragrafin 25 më lart). Ky pranim 
është në kundërshtim të hapur me pretendimin e kërkuesit, se ai nuk ishte 
në dijeni të urdhrave të policisë për t’u shpërndarë. Kërkuesi,nëmënyrë të 
qartë e dinte se çfarë po bënte dhe nuk mund të pranohet se ai nuk ishte 
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në dijeni të urdhrave të policisë. Për më tepër, si gazetar raportues mbi 
veprimet e policisë, ai duhej të ishte i vetëdijshëm për pasojat ligjore, të 
cilat mund të sillte mosbindja ndaj urdhrave të policisë. Prandaj, Gjykatës 
nuk i mbetet gjë tjetër veçse të konstatojë se, duke mos iu bindur urdhrave 
të dhëna nga policia, kërkuesi e mori me vetëdije përsipër rrezikun e 
ndalimit për mosbindje ndaj policisë.

101.Gjykata, gjithashtu deklaron si të rëndësishëm faktin që të gjithë gazetarët 
e tjerë, përveç kërkuesit iu bindën urdhrave të policisë. I fundit prej tyre u 
largua nga zona, pasi dëgjoi paralajmërimin e fundit,i cili tregoi qartë se 
nëse personat e pranishëm ende nuk ishin shpërndarë, do të arrestoheshin. 
Siç dëshmohet nga gazetari i larguar i fundit, gjatë procedurës në Gjykatën 
e Qarkut, ai bëri fotografinë e tij të fundit në 9.15 të darkës dhe u largua 
nga zona vetëm 2 deri në 3 minuta para arrestimit të kërkuesit.Nuk është 
marrë në asnjë moment, asnjë masë ndaj këtyre gazetarëve (shih paragrafin 
37 më lart). Kërkuesi mund të largohej në çdo kohë nga vendi, pa asnjë 
pasojë dhe të zhvendosej jashtë kordonit policor. Për më tepër, asgjë 
në dosjen e çështjes nuk sugjeronte se në qoftë se kërkuesi do t’i ishte 
bindur urdhrit të dhënë nga policia për t’u larguar nga zona e rrethuar, 
nuk mund të vazhdonte të ushtronte detyrën e tij si profesionist në afërsi 
të zonës së rrethuar, pasi siç ndodhi më vonë, policia shpërndau turmën e 
demonstruesve dhe kapi protestuesit.

(ii) Paraburgimi i kërkuesit
102.Kërkuesi u mbajt në paraburgim për 17,5 orë. Siç ka deklaruar më parë 

Gjykata, çështja e paligjshmërisë së paraburgimit që i kalon 12 orë, e 
pretenduar nga kërkuesi bie jashtë fushëveprimit të shqyrtimit nga ana e 
Dhomës së Madhe (shih paragrafin 81 më lart). Përveç kësaj, kërkuesi 
pretendoi se ai duhet të merrej në pyetje dhe të lirohej shpejt.

103. Qeveria pohoi se kohëzgjatja e paraburgimit të kërkuesit u shpjegua 
kryesisht me faktin se ai ishte arrestuar natën vonë dhe se ligji i brendshëm 
ndalonte marrjen në pyetje midis 10 të mbrëmjes dhe 7 të mëngjesit. 
Ligji i brendshëm ka parashikuar përjashtime nga ky rregull në nenin 24, 
paragrafi 2, i Ligjit për Hetime Penale (shih paragrafin 49 më lart). Gjykata 
deklaron se në dosjen e rastit nuk ka informacion nëse kërkuesi kërkoi të 
merrej në pyetje menjëherë gjatë natës. Kërkuesi nuk ka pretenduar se ai 
e bëri këtë. Përveç kësaj, 128 persona janë arrestuar dhe paraburgosur për 
shkak të demonstratës dhe ky fakt mund të ketë vonuar lirimin e kërkuesit. 
Megjithatë, të nesërmen kërkuesi ishte një nga të parët që u mor në pyetje 
dhe u lirua për shkak të statusit të tij si një gazetar, si i paraburgosur ishte 
marrë në pyetje i shtati duke e doli i gjashti pas lëshimit të të miturve (shih 
paragrafin 32 më lart) . Ky fakt tregon qartë se si përfaqësues të medias 
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autoritetet policore kanë shfaqur një qëndrim të favorshëm ndaj kërkuesit.
104.  Gjykata deklaroi se është e pasigurtë nëse telefoni celular, pajisjet 

kamera dhe kartat e memories së kërkuesit janë inspektuar nga policia. 
Kërkuesi pretendoi se ato janë inspektuar. Sipas raportit të Ombudsmanit 
Parlamentar (shih paragrafin 34 më lart), policia kishte kontrolluar 
përmbajtjen e telefonave e të celularëve të të ndaluarve. Në bazë të 
dokumentacionit të rastit në fjalë nuk është e qartë nëse u kontrolluan 
telefoni celular dhe kartat e memories të kërkuesit. Megjithatë, Qeveria 
pohoi se sapo policia kishte mësuar se kërkuesi ishte anëtar i shtypit, 
kamera e tij, kartat e memories dhe pajisje të tjera ishin trajtuar menjëherë 
si burime gazetareske dhe nuk ishin konfiskuar (shih paragrafin 29 më 
lart). Kërkuesi nuk e ka kundërshtuar këtë pohim.

105. Edhe pse nuk është plotësisht e qartë se si janë trajtuar pas arrestimit 
kamerat dhe kartat e memories së kërkuesit, Gjykata deklaron se ai nuk ka 
pretenduar se pajisjet kamera, ose materialet fotografike që iu morën nuk 
u kthyen të gjitha tek ai e të paprekura. Sipas Gjykatës, pajisjet e kërkuesit 
nuk janë konfiskuar në asnjë moment, por thjesht janë vendosur mënjanë 
për kohëzgjatjen e arrestimit të tij, në përputhje me praktikën normale. 
Për më tepër, kërkuesi është lejuar të mbajë të gjitha fotografitë që kishte 
marrë. Në asnjë moment nuk janë vendosur kufizime në përdorimin e 
këtyre fotografive.

 
          (iii) Dënimi ikërkuesit 

106. Së fundi, në lidhje me dënimin e kërkuesit, Gjykata deklaron se Gjykata e 
Qarkut e shpalli fajtor kërkuesin për mosbindje ndaj policisë, por nuk dha 
asnjë dënim duke qenë se vepra është konsideruar si “e justifikueshme”. 
Ky vendim, më pas u la në fuqi nga Gjykata e Apelit, e cila nuk ka dhënë 
ndonjë arsye shtesë në vendimin e saj. Në fund, Gjykata Supreme refuzoi 
apelimin e kërkuesit.

107.Gjykata vlerëson se demonstrata ishte një çështje e interesit legjitim 
publik, duke patur parasysh veçanërisht natyrën e saj. Prandaj, media ka 
patur për detyrë të japë informacion mbi ngjarjen dhe publiku të drejtën 
të marrë një informacion të tillë. Kjo është pranuar edhe nga autoritetet 
dhe prandaj ata kishin bërë përgatitjet për të plotësuar nevojat e mediave. 
Veprimtaria tërhoqi shumë vëmendjen e mediave dhe u ndoq nga afër. 
Gjykata, megjithatë deklaronse në pesëdhjetë, apo më shumë gazetarë të 
pranishëm në vendin e demonstratës, kërkuesi ishte i vetmi që pretendoi se 
liria e tij e të shprehurit është shkelur në kontekstin e demonstratës.

108.Për më tepër, çdo ndërhyrje në ushtrimin e lirisë së gazetarit ishte e 
kufizuar, duke patur parasysh mundësitë e vëna në dispozicion të tij për 
të mbuluar ngjarjen në mënyrë të përshtatshme. Gjykata edhe një herë 
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thekson se sjellja e shtyrë nga bindja kriminale nuk ishte veprimtaria 
gazetareske e kërkuesit, si psh. ndonjë publikim i bërë prej tij. Ndërsa faza 
para publikimit bie në fushëveprimin e shqyrtimit të Gjykatës, sipas nenit 
10 të Konventës (shih SundayTimes k. Mbretërisë së Bashkuar (nr. 2), 26 
nëntor 1991, § 51, Seria A nr. 217) , rasti në fjalë nuk është një sanksion 
ndaj kërkuesit për kryerjen e kërkimeve gazetareske, ose për marrjen e 
informacionit si i tillë (shih në kontrast Dammann k. Zvicrës, nr. 77551/01, 
§ 52, 25 prill 2006, në lidhje me vendosjen e një gjobe ndaj një gazetari 
për marrjen e informacionit që ishte objekt i sekretit zyrtar). Dënimi i 
kërkuesit lidhej vetëm me refuzimin e tij ndaj një urdhri të policisë në fund 
të demonstratës, e cila ishte gjykuar nga policia si një protestë.

109.Gjykata e Qarkut, më pas vlerësoi se policia kishte patur shkaqe të 
arsyeshme për të dhënë këto urdhra (shih paragrafin 37 më lart). Ajo pohoi 
se ishte e nevojshme të shpërndante turmën për shkak të trazirave dhe 
kërcënimit të sigurisë publike, si dhe të urdhëronte njerëzit të largoheshin. 
Duke qenë se këto urdhra nuk u zbatuan, policia kishte të drejtë të kapte 
dhe të arrestonte demonstruesit e pabindur. Ashtu si Qeveria vuri në dukje, 
fakti që kërkuesi ishte gazetar nuk i jep atij të drejtën të trajtohet në mënyrë 
preferenciale, ose të ndryshme në krahasim me njerëzit e tjerë të mbetur 
në vendin e ngjarjes (shih paragrafin 78 më lart). Ky interpretim është 
mbështetur edhe nga të dhënat në dispozicion të Gjykatës, sipas të cilave 
legjislacioni i shumicës së shteteve anëtare të Këshillit të Evropës nuk ka 
efektin e dhënies së ndonjë statusi të veçantë për gazetarët, kur ata nuk 
i binden urdhrave të policisë për t’u larguar nga një demonstratë (shih 
paragrafin 57 më lart).

110.Duket nga të dhënat e çështjes se prokuroria ishte drejtuar kundër të gjithë 
86 të pandehurve, të cilët ishin akuzuar për disa lloje veprash penale. 
Kërkuesi argumentoi se prokurori mund dhe duhet të hidhte poshtë akuzat 
ndaj tij, pasi ai ishte duke kryer punën e tij si gazetar. Sipas jurisprudencës 
së Gjykatës, parimi i ndjekjes penale diskrecionale lë hapësirë   të 
konsiderueshme për manovrim për të vendosur nëse janë ngritur apo jo 
procedura kundër dikujt që mendohet të ketë kryer një vepër penale (shih 
mutatismutandis, Stoll, cituar më lart, § 159). Për më tepër, Gjykata thekson 
se gazetarët nuk mund të mos i binden ligjit të zakonshëm penal vetëm mbi 
bazën se neni 10 u mundëson atyre mbrojtje dhe të përjashtohen si rezultat 
i detyrës së tyre (shih Stoll, cituar më lart, § 102). Megjithatë, Gjykata 
pranon se gazetarët nganjëherë mund të përballen me konfliktin e detyrimit 
të përgjithshëm për të respektuar ligjin penal, nga i cili gazetarët nuk janë 
përjashtuar, dhe detyrës së tyre profesionale për të marrë dhe shpërndarë 
informacion, duke bërë të mundur që media të luajë rolin e saj thelbësor 
si mbikqyrës publik. Në sfondin e këtij konflikti të interesave, duhet të 
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theksohet se koncepti i gazetarisë së përgjegjshme kërkon që sa herë që 
një gazetar ,si dhe punëdhënësi i tij ose i saj, duhet të bëjë një zgjedhje në 
mes të dy detyrave, dhe në qoftë se ai ose ajo e bën këtë zgjedhje në dëm të 
detyrimit për të respektuarligjin penal, gazetari duhet të jetë i vetëdijshëm 
se ai ose ajo merr përsipër rrezikun e të qenit subjekt i sanksioneve ligjore, 
duke përfshirë ato me karakter penal, pasi nuk iu bind urdhrave të ligjshëm 
të policisë.

111.Gjykata e Qarkut ka ngritur pyetjen, nëse kërkuesi si gazetar kishte të 
drejtën të mos u bindej urdhrave të dhëna atij nga policia. Ajo konstatoi 
se, në rrethanat e rastit, janë përmbushur kushtet për kufizimin e së 
drejtës të kërkuesit për lirinë e shprehjes. Në arritjen e këtij përfundimi 
Gjykata e Qarkut ka përmendur rastin e DAMMANN (cituar më lart) duke 
argumentuar se rasti i kërkuesit duhej të dallohet nga ky i fundit. Arsyet e 
dhëna nga Gjykata e Qarkut për dënimin e kërkuesit për mosbindje ndaj 
policisë janë të përmbledhura. Megjithatë, duke pasur parasysh natyrën 
e veçantë të ndërhyrjes në të drejtën e kërkuesit për lirinë e shprehjes, e 
cila rrezikonte të cenohej në rastin në fjalë (shih paragrafin 108 më lart), 
Gjykata është e bindur se këto argumente janë të rëndësishme dhe të 
mjaftueshme. Për më tepër, Gjykata e Qarkut kur vendosi të mos vendosë 
asnjë dënim mbi kërkuesin, kishte parasysh konfliktin e interesit me të 
cilin përballej ai.

112.Në këtë kontekst, Gjykata rithekson se natyra dhe masa e dënimit janë 
faktorë të tjerë që duhet të merren parasysh kur vlerësohet proporcionaliteti 
i ndërhyrjes (shih Stoll, cituar më lart, § 153 me referenca të mëtejshme). 
Në rastin konkret, Gjykata e Qarkut nuk ka dhënë ndonjë dënim ndaj 
kërkuesit, duke qenë se akti i tij u konsiderua “i justifikueshëm”. Në 
këtë përfundim u arrit duke marrë parasysh se kërkuesi, si gazetar, 
ishte ballafaquar me kërkesat kontradiktore, që rrjedhin nga detyrimet e 
vendosura ndaj tij nga policia nga njëra anë, dhe nga punëdhënësi i tij nga 
ana tjetër.

113. Në disa raste, fakti i dënimit të një personi mund të jetë më i rëndësishëm 
se natyra e dënimit të dhënë (shih Stoll, cituar më lart, § 154 me referenca 
të mëtejshme). Megjithatë, Gjykata në rastin në fjalë, i jep rëndësi faktit që 
dënimi i kërkuesit nuk pati pasoja të dëmshme materiale për të: duke qenë 
se nuk u mor asnjë masë, dënimi në përputhje me ligjin e brendshëm, nuk 
u shtua në të dhënat e tij kriminale (shih paragrafin 53 më lart). Dënimi i 
kërkuesit u mjaftua vetëm me konstatimin formal të veprës së kryer prej 
tij dhe, si i tillë, do të ketë shumë pak, për të mos thënë aspak, “efekt 
frikësues” mbi personat që marrin pjesë në protestë (krahaso dhe dallo, 
mutatismutandis, Taranenko k. Rusisë, nr. 19554/05, § 95, 15 maj 2014), 
apo mbi punën e gazetarëve në përgjithësi (krahaso dhe dallo, Cumpănă 
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dhe Mazare k. Rumanisë [GC], nr. 33348/96, § 116, KEDNJ 2004 XI). Si 
përfundim, mund të thuhet se dënimi i kërkuesit ishte në proporcion me 
qëllimet legjitime të ndjekura.

6. Konkluzioni i përgjithshëm
114.  Duke patur parasysh të gjithë faktorët e mësipërm dhe duke marrë parasysh 

hapësirën e vlerësimit të dhënë shtetit, Gjykata arrin në përfundimin se, 
në rastin konkret, autoritetet e brendshme i kanë bazuar vendimet e tyre 
në arsye të përshtatshme, të mjaftueshme dhe në një ekuilibër të drejtë 
ndërmjet interesave konkurruese. Në mënyrë të qartë evidentohet nga 
dokumentacioni i çështjes se autoritetet nuk kanë qëllim të parandalojnë, 
ose të pengojnë median që mbulon demonstratën t’i fshehë publikut 
veprimet e policisë në lidhje me demonstratën në përgjithësi, ose të 
protestuesve në veçanti (shih paragrafin 89). Në të vërtetë, gjatë, ose pas 
demonstratës, kërkuesi nuk është penguar të kryejë punën e tij si gazetar. 
Prandaj, Gjykata konkludon se ndërhyrja në të drejtën e kërkuesit për 
lirinë e shprehjes, mund të thuhet se ka qenë “e nevojshme në një shoqëri 
demokratike” brenda kuptimit të nenit 10 të Konventës. Gjykata thekson 
se ky konkluzion duhet të shihet në bazë të rrethanave të veçanta të rastit 
konkret, duke patur parasyshnevojën për të shmangur ndonjë dëmtim të 
rolit të mediave  si “roje”.(shih paragrafin 89 më lart).

115. Prandaj, nuk ka pasur shkelje të nenit 10 të Konventës.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA,

Vendos, me trembëdhjetë vota pro kundër katër, se nuk ka pasur shkelje të 
nenit 10 të Konventës.

Hartuar në anglisht dhe frëngjisht, vendosur në seancë publike në Gjykatën 
Evropiane të të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 20 tetor 2015.

 Lawrence Early                                                    Dean Spielmann
      Kancelar                                                               Kryetar

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 paraleli gjyqtarit Motoç;
      (b) mendimi kundërshtues i gjyqtarit Spanobashkëme Gjyqtarët Spielmann, 

LEMMENS dhe Dedov.
D.S. 
T.L.
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OPINION ALTERNATIV I GJYQTARIT MOTOC

Unë mendoj se gjykimi i dhënë në rastin e Pentikäinen k. Finlandës paraqet një 
vendim të rëndësishëm për shkak të kompleksitetit dhe finesës së arsyetimit të tij.

Sipas mendimit tim, vendimi ka çuar përpara të kuptuarin tonë për konceptin 
e gazetarisë së përgjegjshme. Unë do të doja të ndalem në tri aspekte të ndryshme 
në këtë opinion, në origjinën e konceptit të gazetarisë së pavarur në jurisprudencën 
e Gjykatës, proporcionalitetin dhe diferencën e vlerësimit të Shtetit.

Gazetaria e përgjegjshme nuk është koncept i ri në jurisprudencën e Gjykatës. 
Unë e shoh nga këndvështrimi se Gjykata ka ndjekur në mënyrë të qartë, ose të 
nënkuptuar parimet e etikës së gazetarisë së përcaktuar në Deklaratën e Mynihut. 
Edhe pse të drejtat e gazetarëve janë të njohura mirë, detyrat e tyre janë më pak 
të njohura, prandaj do të ishte e dobishme t’i listoja ato:

“Deklarata e detyrimeve

Detyrat thelbësore të gazetarit në mbledhjen, raportimin dhe komentimin e 
ngjarjeve konsistojnë në:

1)  Respektimin e së vërtetës, pa marrë parasysh se çfarë pasojash mund të 
sjellë, pasi publiku ka të drejtë të dijë të vërtetën.

2)  Mbrojtja e lirisë së informacionit, komenteve dhe kritikave.
3)  Publikimi vetëm i pjesëve të tilla të informacionit, origjina e të cilave 

është e njohur, ose  në rastin e kundërt shoqëruar me shkakun;pa cunguar 
informacionin kryesor dhe pa ndryshuar tekstet dhe dokumentet.

4)  Mos përdorimin e metodave jo të drejta për të marrë informacione, 
fotografi dhe dokumente.

5)  Të ndjerit i detyruar të respektojë jetën private të njerëzve.
6)  Korrigjimin e çfarëdo informacioni të publikuar, i cili është provuar se 

është i pasaktë.
7)  Ruajtjen e sekretit profesional dhe moszbulimin e burimit të 

informacioneve të marra në mënyrë konfidenciale.
8)  Heqjen dorë nga plagjiatura, shpifja dhe akuza të pabaza, si dhe nga 

përfitimi i ndonjë avantazhi për shkak të publikimit apo shtypjes së 
informacionit.

9) Mosngatërrimin e profesionit të gazetarit me atë të reklamuesit, apo 
protagonistit dhe mospranimi i asnjë mendimi nga reklamuesit, i 
drejtpërdrejtë ose jo.

10) Refuzimin e çdo presioni dhe pranimin e udhëzimeve redaktuese vetëm 
nga personat drejtues të zyrës së redaksisë.
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Çdo gazetar, i denjë për këtë emër ndihet i nderuar të respektojë parimet e 
lartpërmendura; duke njohur ligjin në fuqi në secilin vend, ai e pranon vetëm 
juridiksionin e kolegëve të tij në çështjet profesionale, të lirë nga ndërhyrjet 
qeveritare apo ndërhyrje të tjera. “

Këto parime janë pranuar në disa vendimeve të Gjykatës, veçanërisht në 
BladetTromsø dhe Stensaas k. Norvegjisë ([GC], nr. 21980/93, GJEDNJ 1999 
deri në III), Fressoz dhe Roire k. Francës ([GC], nr. 29183 / 95, GJEDNJ 1999 
I), Kasabova k. Bullgarisë (nr. 22385/03, 19 prill 2011), dhe Times News papers 
Ltd k. Mbretërisë së Bashkuar (nr. 1 dhe 2) (nr. 3002/03 dhe 23676/03, GJEDNJ 
2009).Në këto vendime, Gjykata vuri në dukje parimet e tjera në lidhje me 
gazetarinë e përgjegjshme, veçanërisht për sa i përket përmbajtjes së publikimit.

Arritja kryesore e këtij vendimi është të nxjerrë në pah parimin e gazetarisë 
së përgjegjshme, në krahasim me sjelljen publike të gazetarëve.

Në gjykimin konkret, Gjykata sqaron detyrën e gazetarit në përputhje me 
ligjin në fuqi, në një kontekst në të cilin nderi i tyre profesional nuk është në 
rrezik (kjo korrespondon me fundin  e Deklaratës së Mynihut). Çështja që po 
diskutohet këtu është sjellja publike e gazetarëve. Gjykimi thekson dy momente 
të rëndësishme të këtij parimi, së pari, fakti se gazetarët në bazë të profesionit të 
tyre nuk mund të pretendojnë asnjë lloj imuniteti nga aplikimi i ligjit penal, dhe 
së dyti, detyrimi ndaj gazetarëve të cilët kanë dështuar në përputhje me ligjin për 
të matur me kujdes pasojat e sjelljes së tyre.

Parimi i gazetarisë së përgjegjshme është pranuar gjithashtu nga gjykatat e 
tjera, sidomos nga Gjykata e Lartë e SHBA ku si pikë referimi është New York 
Times k. Sullivan, në vazhdën e të cilave Gjykata ka përcaktuar rregullat të cilat 
janë transformuar në legjislacionin për shpifje. Një zyrtar publik mund të fitojë 
një padi për shpifje nëse gjykata vendos se deklarata kundër tij, apo asaj është 
bërë me “ligësi reale”, se deklarata është bërë me dijeninë dhe falsitetin e saj, ose 
me mospërfillje të pamatur për faktin nëse ajo është e vërtetë apo e rreme. Zyrtarët 
publikë nuk mund të kërkojnë dëmshpërblim për publikimin e deklaratave të 
rreme në lidhje me ta, “me kusht që shtypi të provojë se nuk ka “keqdashje”.

Në opinionet e veçanta alternative Z.Hugo, L. Black dhe Z. Justice William 
O. Douglas nuk u pajtuan me Z. Justice Brennan, për faktin nëse shtypi nuk duhet 
të jetë kurrë përgjegjës për shpifje ndaj zyrtarëve. Ata vlerësuan se Amendamenti 
i Parë ka përcaktuar imunitet absolut për kritikat ndaj mënyrës se si zyrtarët 
publikë e bëjnë detyrën e tyre publike. Asgjë më shumë sesa imuniteti absoluti 
gazetarëve nuk do të inkurajonte një “rrezik vdekjeprurës” për shtypin e lirë, 
duke ndëshkuar dhe në fund shkatërruar kritikat. Bindjet e paraqitura në këtë 
gjykim nuk janë ndjekur nga gjykatat e tjera të Larta.

Në rastin e Grantit kundër Torstar Corp, Gjykata e Lartë Kanadeze deklaroi 
se duhet të plotësohen dy kushte për mbrojtjen e komunikimit të përgjegjshëm:

(1) Çështja duhet të përfshijë një çështje të interesit publik;
(2) I pandehuri duhet të demonstrojë se ai kishte vepruar në mënyrë të 
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përgjegjshme dhe kishte qenë i zellshëm në përpjekjen për të verifikuar 
pretendimin, duke pasur parasysh të gjitha rrethanat përkatëse.

Gjykata Supreme theksoi se për të vlerësuar nëse i pandehuri ka vepruar në 
mënyrë të përgjegjshme, gjykata duhet të merrte në konsideratë:

(1) seriozitetin e pretendimeve;
(2) rëndësinë publike të çështjes;
(3) urgjencën e çështjes;
(4) statusin dhe besueshmërinë e burimit;
(5) nëse pala e paditur ka raportuar me saktësi;
(6) nëse ishte e arsyeshme përfshirja e shpifjes;
(7) nëse shpifja përmban interes publik të bërë në vend të vërtetës së saj.
Gjykata Supreme theksoi se lista nuk është detyruese, por mund të shërbejë 

si udhëzim. Gjykatat ishin të lira të merrnin në konsideratë faktorë të tjerë. Për 
më tepër, faktorët e listuar nuk duhet të kenë të gjithë të njëjtën peshë.

Ka një numër vendimesh nga gjykatat evropiane Kushtetuese dhe Supreme 
për administrimin e gazetarëve. Për shembull, Gjykata Kushtetuese e Austrisë 
u shpreh se fakti i ndëshkimit të një gazetari për shak se refuzoi të largohej nga 
një demonstrim publik nuk ishte në kundërshtim me të drejtat e gazetarëve (shih 
VGH, vendimi i datës 20 shtator 2012). I njëjti arsyetim gjendet  në një vendim 
të dhënë nga Gjykata Kushtetuese e Maqedonisë në vitin 2014: Gjykata u shpreh 
se largimi i gazetarëve nga një sesion parlamentar nuk ka shkelur të drejtat e tyre. 
Përsëri, në një vendim të vitit 2004 Gjykata e Lartë Suedeze vendosi se fakti i 
të qenit gazetar nuk mund të bëhet pengesë që një person të dënohet për sjellje 
të paligjshme,në momentin që është duke mbuluar një demonstratë në një zonë 
bërthamore me akses të kufizuar.

Unë pajtohem plotësisht me konkluzionin e shumicës se duhet bërë një dallim 
midis rastit në fjalë dhe Stoll k. Zvicrës ([GC], nr 69698/01, GJEDNJ 2007- V). 
Edhe në qoftë se të dy rastet përfshijnë konceptin e rendit publik, publikimi i 
dokumenteve sekrete në rastin Stoll nuk ka të bëjë me moszbatim e një urdhri 
gjatë një demonstrate, i cili është thelbësor për çështjen në fjalë. Rasti iStoll ka të 
bëjë më një botim, jo   me sjelljen publike.

Një tjetër pyetje e madhe që mbetet për t’u trajtuar në këtë rast, si në të 
gjitha ato që përfshijnë të drejtat e përcaktuara në nenet 8 dhe 11 të Konventës, 
është proporcionaliteti. Zbatimi i parimit të proporcionalitetit ka sjellë shumicën 
e debateve në lidhje me jurisprudencën e Gjykatës. Fillimisht, është pohuar se 
Gjykata shpesh ka  zbatuar parimin e “prioritet të të drejtave”, për faktin se është 
detyrë e Qeverisë të provojë proporcionalitetin e ndërhyrjes së kundërshtuar. Disa 
shembuj janë përcaktuar nga baza e ndërhyrjes në të drejtën Konventës: ndërhyrja 
duhet të jetë “e përshtatshme dhe e mjaftueshme” (shih, midis autoriteteve të tjera, 
Nikula k Finlandës, nr 31611/96, GJEDNJ 2002-II..). Nevoja për një kufizim 
duhet të “krijohet bindshëm” (shih SociétéColasEst dhe të tjerë k. Francës, nr. 
37971/97, GJEDNJ 2002-III), ose duhet të justifikohet me “arsye bindëse dhe 
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të detyrueshme” (shih RefahPartisi (Partia e Mirëqënies ) dhe të tjerë k. Turqisë 
[GC], nr. 41340/98, 41342/98, 41343/98 dhe 41344/98, GJEDNJ 2003- II), 
ndërhyrja duhet të justifikohet me një “nevojë thelbësore sociale” (shih Observer 
dhe Guardian k. Mbretërisë së Bashkuar, 26 nëntor 1991 Seria A, nr 216), dhe 
politikat publike duhet të ndiqen “në mënyrë më pak të vështirë për sa i përket 
të drejtave të njeriut” (shih Hatton dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 
36022/97 , 2 tetor 2001). Megjithatë, është krijuar konfuzion nga vendimet e tjera 
të cilat kanë zgjedhur një “ekuilibër të drejtë” midis të drejtave të Konventës dhe 
“interesit të përgjithshëm të komunitetit”, pa dhënë ndonjë arsye të veçantë (shih 
S. Greer, “Interpretimi i Konventës Evropiane mbi të Drejtat e Njeriut: Parimi 
Universal apo diferenca e vlerësimit «, Shqyrtimi i të Drejtave të Njeriut 3/2010).

Edhe pse pohohet gjerësisht se Gjykata përdor strukturën triadike për të 
vlerësuar proporcionalitetin, shpesh në një mënyrë tepër të errët janë propozuar 
kuotime të tjera për çështjen e proporcionalitetit në aspektin e vlerave morale, 
duke u bazuar në qëndrimin e miratuar nga Jeremy Waldron, i cili vë në dukje 
mungesën e një sistemi të përbashkët për të “balancuartë pamatshmen, por lejon 
të merren në konsideratë vlerat përkatëse (shih JeremyWaldron, “Mungesa false 
e matjes së drejtësisë: një përgjigje të Profesor SchauerI”, 45 Hastings LJ 813, 
817 (1994), dhe S. Tsakirakis “Proporcionaliteti: Një sulm ndaj të drejtave të 
njeriut?”, ICON 2009).

Vlerësoj se ky gjykim kombinon në mënyrë absolute të dy qëndrimet, siç 
bëjnë shumë prej vendimeve të Gjykatës. Ai analizon objektivat, qëllimet dhe 
pyetjen nëse masat ndihmojnë në ndjekjen e këtyre qëllimeve, dhe në të njëjtën 
kohë vë theksin mbi çështjen e vlerave morale konkurruese. Në fund të fundit, 
kjo lë hapësirë   të mjaftueshme për kufirin e vlerësimit të shtetit.

OPINIONI KUNDËRSHTUES I GJYQTARIT SPANO,  
SË BASHKUME  GJYQTARËT SPIELMANN, 

LEMMENS DHE DEDOV

I.

1.   Një ndërhyrje në bazë të nenit 10 të Konventës, në rolin themelor të shtypit, 
dhënien e informacionit për publikun në një shoqëri demokratike mund 
të zhvillohet në disa faza. Shteti Kontraktues ka për detyrë të provojë se 
është e pranishme një nevojë e ngutshme sociale që justifikon ndërhyrjen 
në të gjitha fazat, në të cilat shtypi është penguar në përmbushjen e rolit 
të tij të rëndësishëm në bazë të Konventës, si “mbikëqyrës” i publikut.
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2.  Në rastin konkret, unë e pranoj faktin se policia e justifikoi ndalimin 
e kërkuesit në fund të demonstratës, sepse, më e rëndësishmja, ai nuk 
mori masat e nevojshme për të shfaqur në mënyrë të dukshme kartën 
e tij të gazetarit dhe të mbante veshje dalluese. Megjithatë, pasi policia 
u informuan se kërkuesi ishte gazetar, nevoja sociale që ka justifikuar 
ndërhyrjen e vazhdueshme në lidhje me të drejtat e nenit 10,gradualisht 
është bërë më pak e rëndësishme dhe përfundimisht pushoi së ekzistuari, 
ashtu siç është e pakundërshtueshme se kërkuesi nuk ka marrë pjesë vetë 
ndonjëherë në demostrata, ose se paraqiste një rrezik të qartë e konkret për 
rendin publik, nëpërmjet sjelljeve armiqësore e të dhunshme nga ana e tij. 
Roli i tij si gazetar ishte thjesht, ai i një vëzhguesi të paanshëm në emër 
të publikut të gjerë, i cili do të ndiqte një ngjarje shumë të rëndësishme 
shoqërore në Finlandë.

3.  Unë theksoj se nuk kundërshtoj përfundimet e shumicës në lidhje me 
ligjshmërinë e ndërhyrjeve, ose qëllimin legjitim të ndjekur. Megjithatë, 
siç do ta shpjegoj me detaje më poshtë, Qeveria,si shtet i paditur, 
në dritën e vlerësimit “të ngushtë” nuk ka vërtetuar që arrestimi i 
kërkuesit prej shtatëmbëdhjetë orë e gjysmë, gjatë të cilave pajisjet e 
tij profesionale u konfiskuan, duke penguar atë të raportonte ngjarjet e 
rëndësishme shoqërore të ditës dhe dënimi i tij penal ishin të nevojshme 
dhe proporcionale në bazë të nenit 10 § 2 të Konventës. Prandaj, unë me 
respekt nuk pajtohem me konstatimin e Gjykatës se në çështjen në fjalë 
nuk ka pasur shkelje të Nenit 10.

II.

4.  Roli i rëndësishëm i shtypit në ruajtjen dhe funksionimin e duhur të një 
shoqërie demokratike, është një aksiomë e qëndrueshme dhe e rëndësishme 
në  jurisprudencën e Gjykatës në lidhje me nenin 10.  Sigurisht, sikurse 
Gjykata u shpreh në vendimin e saj Stoll kundër Zvicrës (. [GC], nr 
69698/01, § 102, GJEDNJ 2007 V),gjykuar në Dhomën e Madhe: “të 
gjithë personat, të cilët gëzojnë lirinë e shprehjes, përfshirë gazetarët, 
marrin përsipër “detyra dhe përgjegjësi”, fushëveprimi i të cilave varet 
nga gjendja e tyre dhe mjetet teknike që ata përdorin ... Pra, pavarësisht 
rolit vital që luan shtypi në një shoqëri demokratike, në parim, gazetarët 
për shkak të detyrës nuk mund të mos u binden ligjit të zakonshëm penal, 
i cili u garanton atyre mbrojtje në bazë të Nenit 10. Për më tepër, paragrafi 
2 i Nenit 10 nuk garanton një liri të plotë e të pakufizuar të shprehjes, edhe 
në lidhje me mbulimin e çështjeve me interes serioz publik nga shtypi... “

5.  Megjithatë, siç Gjykata ka shprehur në Stoll, edhe pse mund të jetë 
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e pakundërshtueshme se një gazetar ka shkelur ligjin penal, për 
shembull, si në Stoll, duke botuar informacion sekret, fakti i thjeshtë 
që një gazetar ka vepruar në kundërshtim me një dispozitë penale, nuk 
duhet të konsiderohet si argumenti i vetëm në drejtim të vlerësimit të 
domosdoshmërisë dhe proporcionalitetit, pasi ai duhet të kryhet në bazë 
të nenit 10 § 2 të Konventës. Në të kundërt, Shtetet Kontraktuese do të 
ishin të lira t’i jepnin gazetarëve sanksioneve penale, sa herë që ata do të 
ishin afër zbulimit të aktiviteteve që hedhin “dritë të pafavorshme” për 
personat që janë në pushtet, dhe në këtë mënyrë do të prishej rolin jetik i 
shtypit në funksionimin e një shoqërie demokratike.

6.  Shumica pranon se “një gazetar nuk mund të pretendojë imunitet të 
posaçëm nga përgjegjësia penale për të vetmen arsye se ... vepra në fjalë 
është kryer gjatë kryerjes së funksioneve të tij ose të saj si gazetar” (shih 
paragrafin 91 të vendimit). Megjithatë, vlerësimi nëse ka patur një nevojë 
të ngutshme sociale për të ndërhyrë në të drejtën e një gazetari në bazë 
të nenit 10 është materialisht i ndryshëm nga rastet kur individë e tjerë  
ushtrojnë të drejtën e lirisë së shprehjes. Për këtë arsye në Stoll, Gjykata 
e vlerësoi të nevojshme të shqyrtojë nëse dënimi i gazetarit, për zbulimin 
e informacionit sekret në shkelje të ligjit penal, ishte i nevojshëm, dhe në 
këtë drejtim ka miratuar kriteret e mëposhtme: interesat në rrezik shkelje, 
shqyrtimi i masës nga gjykatat e brendshme, sjellja e kërkuesit dhe nëse 
dënimi i dhënë ishte proporcional (shih Stoll, cituar më lart, § 112).

7.  Shumica, në çështjen në fjalë, në analizën e nevojës së ndërhyrjes në 
lirinë e shprehjes së kërkuesit nuk ka aplikuar kriteret Stoll dhe ajo që 
është më e rëndësishme, nuk ka arritur të vlerësojë në mënyrë kumulative 
masat e kundërshtuara, të cilat ndërhyjnë në të drejtën e kërkuesit sipas 
nenit 10. Përkundrazi, ata vazhduan të shqyrtonin ndalimit, paraburgimit 
dhe dënimin e kërkuesit, për të përcaktuar nëse ndërhyrja e kundërshtuar, 
duke u konsideruar si një e tërë, u mbështet nga arsye të përshtatshme, 
të mjaftueshme dhe ishte proporcionale me qëllimin legjitim të ndjekur 
(shih paragrafin 94 e gjykimit). Sipas mendimit tim, ky trajtim është i 
gabuar. Edhe pse faktet e çështjes konsistojnë në sjelljen kriminale të një 
gazetari gjatë një demonstrate publike dhe jo në zbulimin e informacionit 
konfidencial, për vlerësimin e këtij rasti janë të zbatueshme të njëjtat 
kritere si ato të zhvilluara në Stoll në lidhje me nenin 10 § 2, megjithëse, 
sigurisht duhet të përshtateshin në bazë të fakteve të çështjes konkrete.

Duke e ndarë vlerësimin e domosdoshmërisë në vlerësim të pavarur të 
masave të ndryshme, që shihen në mënyrë të veçuara nga njëra-tjetra, Gjykata, 
në këtë rast nuk i kërkoi Qeverisë t’i përgjigjej dy pyetjeve më të rëndësishme. 

Së pari, pse u konsiderua e nevojshme  të vazhdojë ndërhyrja në të drejtën e 
kërkuesit për lirinë e shprehjes, kur u bë e qartë, menjëherë pas arrestimit të tij, se 



105

ishte gazetar, dhe duke pasur parasysh se nuk pati asnjë pretendim se ai përbënte 
kërcënim publik për shkak të sjelljes së dhunshme, apo marrjes pjesë aktivisht në 
demonstratë?

Së dyti, çfarë nevoje të ngutshme sociale justifikonte ndalimi i kërkuesit për 
shtatëmbëdhjetë orë e gjysmë dhe marrja e pajisjeve të tij profesionale, duke e 
privuar atë nga mundësia e raportimit të ngjarjes në fjalë, dhe më pas ndjekja 
penale e dënimi i tij, për një akt që u konsiderua nga gjykatat e brendshme si “i 
justifikueshëm” në bazë të ligjit finlandez, për shkak të statusit të tij gazetaresk?

Nëse shumica do të kishte aplikuar kriteret Stoll në faktet e çështjes në fjalë, 
përgjigjet e këtyre pyetjeve do të kishin treguar se përfundime te gjykimit të 
sotëm nuk janë të arsyeshme, sikurse unë do të shpjegoj tani.

III.

8.   Duke u kthyer në kriterin e parë të Stoll,interesat në rrezik shkelje, është 
e pakundërshtueshme se demonstrata Smash ASEM ishte një ngjarje 
me interes të madh të përgjithshëm në shoqërinë finlandeze, si dhe 
ndërkombëtarisht, siç është evidentuar nga ekspozimi i gjerë mediatik 
(shih paragrafin 33 i vendimit). Nuk mund të thuhet se mënyra në të 
cilën policia trajtoi situatën justifikonte shqyrtimin e “bezdisshëm” ndaj 
gazetarëve. Është e rëndësishme të theksohet, se kërkuesi ishte arrestuar 
kur policia po merrej me protestuesit e fundit të mbetur brenda zonës së 
rrethuar, pasi ishte lëshuar urdhëri për shpërndarje. Ishte pikërisht në atë 
moment që u bë e rëndësishme për qëllimet e nenit 10 të Konventës,që 
shtypi të ishte në gjendje të vëzhgonte zgjedhjet operative të bëra nga 
policia në arrestimin dhe shpërndarjen e pjesëmarrësve të mbetur, në 
mënyrë që të sigurohej transparenca dhe llogaridhënia. Unë, këtu do t’i 
referohem Udhëzimeve të Komisionit të Venecias për Lirinë e Asamblesë, 
i miratuar në vitin 2010 (shih paragrafin 55 të vendimit), i cili parashikon 
se (në §§ 168 dhe 169) palëve të treta(si monitoruesit, gazetarët dhe 
fotografët) mund t’u kërkohet të shpërndahen, “por ata nuk duhet të 
ndalohen të vëzhgojnë dhe regjistrojnë operacionin policor”. Gjithashtu, 
nuk duhet të pengohet fotografimi, ose video-regjistrimi i operacionit 
policor nga pjesëmarrësit dhe palët e tjera të treta, si dhe çdo kërkesë 
për të dorëzuar filmimin, pamjet, apo imazhet e regjistruara në mënyrë 
dixhitale, në agjencitë e zbatimit të ligjit duhet të jenë subjekt i shqyrtimit 
paraprak gjyqësor”.

9.   Është e padiskutueshme se kërkuesi,në bazë të lirisë së tij ishte i justifikuar 
t’i jepte informacion publikut, në rastet e ndërmarrjes së një kërkimi dhe 
qasje “agresive” në punën e tij si gazetar, madje ishte i justifikuar edhe në 
pyetjen nëse të drejtat e tij sipas nenit 10 mbizotërojnë ndaj detyrës dhe 
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nëse duhet të ndiqte urdhërat e policisë drejtuar demonstruesve. Në fakt, 
pikërisht kjo ishte pikëpamja e miratuar nga Gjykata e Qarkut të Helsinkit, 
kur arriti në përfundimin se akti i kërkuesit ishte “i justifikueshëm” sipas 
kapitullit 6, neni 12 § 3, i Kodit Penal. Gjykata e Qarkut në mënyrë korrekte 
ka pohuar (shih paragrafin 37 të aktgjykimit) se, si gazetar, kërkuesi u 
“detyrua të përshtaste sjelljen e tij për shkak të pritshmërisë që policia 
kishte për sjellje konfliktuale, nga njëra anë, dhe me profesionin e tij dhe 
punëdhënësin, në anën tjetër”. Kështu, interesat në fjalë ishin të tilla që 
kërkuesit, si gazetar, duhet t’i ishte dhënë gjerësi e mjaftueshme nga ana e 
policisë për të ndjekur veprimtarinë e tij gazetareske, duke pasur parasysh 
nenin 10 të Konventës. Ajo vijon se zbatimi i kriterit të parë Stoll, duke 
pasur parasysh në mënyrën e duhur jo vetëm të drejtat e vetëkërkuesit, por 
edhe interesa të rëndësishme shoqërore të cilat ishin gjithashtu në rrezik, 
marzhi i vlerësimit të dhënë shtetit të paditur është shumë i kufizuar. 
Vetëm sipas kësaj baze, është tashmë e paqartënë se kishte një nevojë 
sociale të ngutshme që justifikonte ndërhyrjet në të drejtat e kërkuesit 
të parashikuara nga Konventa, duke pasur parasysh se ato përfshijnë 
jo vetëm arrestimin e tij fillestar, por edhe paraburgimin, konfiskimin e 
pajisjeve të tij profesionale, ndjekjen penale dhe në përfundim dënimin e 
tij penal për mosbindje ndaj policisë.

10. Për sa i përket kriterit të dytë të Stoll, rishikimi i masës nga ana e 
gjykatave të brendshme, roli i Gjykatës sipas nenit 10 të Konventës 
është i kufizuar vetëm për të vlerësuar nëse arsyet ku ishin mbështetur 
autoritetet vendase ishin të përshtatshme dhe të mjaftueshme. Sikurse 
theksova që në fillim, në këtë rast, roli i gjykatave të brendshme ishte 
i kufizuar vetëm në vlerësimin nëse kriteret që dënonin kërkuesin për 
mosbindje ndaj policisë, ishin përmbushur sipas kapitullit 16, neni 4 (1), i 
Kodit Penal të Finlandës. Në vendimin e Gjykatës së Rrethit të Helsinkit 
(shih paragrafin 37 të vendimit në rastin në fjalë), nuk është kryer asnjë 
shqyrtim për të përcaktuar nëse ka pasur një nevojë shoqërore detyruese 
për të dënuar kërkuesin, duke marrë parasysh të gjitha masat të cilave 
ai i ishte nënshtruar . Nuk u bë asnjë analizë mbi domosdoshmërinë e 
ndalimit të tij, apo sekuestrimit të pajisjeve të punës gazetareske. Për 
më tepër, nuk pajtohem me shumicën se arsyetimi i Gjykatës së Qarkut 
të Helsinkit tregon se ajo ruajti një ekuilibër të drejtë midis interesave 
kontradiktore në rrezik, siç kërkohet nga praktika gjyqësore e Gjykatës. 
Gjykata e Qarkut dha një vlerësim shumë lakonik mbi domosdoshmërinë 
për të dënuar kërkuesin, duke konkluduar se thjesht “ishte e nevojshme 
për ndalimin e situatës në Kiasma, duke urdhëruar të shpërndaheshin 
dhe duke i kërkuar personave të largoheshin nga zona”. Vetëm sipas 
kësaj baze, Gjykata e Qarkut arriti në përfundimin se “janë përmbushur 
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kushtet për kufizimin e lirisë së shprehjes së z.Pentikäinen-së, duke e 
urdhëruar atë të shpërndahej së bashku me turmën e mbetur”. Arsyetimi 
i mëvonshëm i Gjykatës së Rrethit, që bënte dallimin e rastit të kërkuesit 
nga ai DAMMANN k. Zvicrës (nr. 77551/01, 25 prill 2006), është 
përmbledhur në një fjali të vetme, në të cilën ajo shpalli se “rasti i cituar 
nuk është i ngjashëm me atë në gjykim “.

Këto janë deklarata abstrakte të përgjithshme, dhe nuk arsyetojnë mënyrën 
në të cilën është kryer balancimi i interesave. Për më tepër, në gjysmën e dytë të 
gjykimit të saj, Gjykata e Qarkut arriti në përfundimin, siç e përmenda më lart, 
se ky akt i kërkuesit ishte “ i justifikueshëm” sipas kapitullit 6, të nenit 12 § 3, 
të Kodit Penal. Në këtë kuptim, vendimi i Gjykatës së Rrethit është plotësisht 
në kundërshtim me qëllimet e vlerësimit të nevojës të kërkuar në nenet 10 § 2 të 
Konventës: nga njëra anë, ishte e nevojshme të ndalohej kërkuesi për mosbindje 
ndaj policisë, por, nga ana tjetër, veprimi i tij ishte i falshëm! Duket qartë se 
arsyetimi i Gjykatës së Rrethit të Helsinkit, edhe pse ndoshta i nevojshëm, nuk 
mund të konsiderohet i mjaftueshëm në bazë të nenit 10 § 2 të Konventës.

11. Duke u kthyer në kriterin e tretë të Stoll, sjellja e gazetarit, është me 
rëndësi sjellja në vëmendjen e fakteve përkatëse të rastit. Së pari, është 
e pakundërshtueshme se kërkuesi nuk mori pjesë drejtpërdrejt ose aktive 
në demonstratë. Ai u ndalua për mosbindje të urdhrave të policisë për 
shpërndarje, jo për shkaktim rrëmuje apo sjellje të tjera të dhunshme, kur 
policia po merrej me pjesëmarrësit e fundit të mbetur në zonën e rrethuar. 
Së dyti, sikurse shumica ka arritur në përfundimin (shih paragrafin 
98 të vendimit), kërkuesi, para arrestimit nuk ka qenë lehtësisht i  
identifikueshëm se ishte gazetar. Së treti, nga hetimeve paraprake nuk del 
në pah, ajo që Gjykata pranon në vendimin e saj (shih paragrafin 99), se 
kërkuesi u identifikua vetë tek zyrtari që e arrestoi. Kur oficeri i policisë 
kërkoi të identifikohej, kërkuesi paraqiti kartën e tij si gazetar.

12. Siç e përmenda në fillim, unë pranoj se në arrestimin e kërkuesit në fund 
të demonstratës, policia ishte e justifikuar, pasi ai nuk kishte shfaqur në 
mënyrë të dukshme kartën e tij si gazetar dhe ishte i veshur me rroba që 
nuk e dallonin nga protestuesit e tjerë. Megjithatë, detyra e Qeverisë që të 
vërtetonte ekzistencën e një nevoje shoqërore imperative për të ndërhyrë 
në të drejtën e kërkuesit të garantuar në nenin 10 nuk ndalet këtu, pasi ky i 
fundit më pasi është nënshtruar masave të tjera kufizuese, edhe pse policia 
ishte në dijeni se ai ishte gazetar, e konfirmuar kjo nga dëshmia e zyrtarit 
që e arrestoi atë. Në këtë kontekst bëhet vendimtar karakterizimi korrekt i 
sjelljes së kërkuesit gjatë demonstratës. Në këtë drejtim vlen të përmendet 
se shumica kishte në dispozicion një numër të rëndësishëm faktesh në 
lidhje me ngjarjet, si sjelljen e kërkuesit dhe gjendjen e tij mendore në 
disfavor të tij, edhe pse shpjegime të tjera për justifikimin e veprimeve 
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të kërkuesit janë po aq të arsyeshme (shih, për shembull, paragrafët 100, 
101, 103 dhe 107 të vendimit). Unë theksoj, se është e qartë se në qoftë 
se një gazetar shkel drejtpërsëdrejti dhe në mënyrë aktive ligjin penal, 
duke marrë pjesë në një demonstratë armiqësore apo të dhunshme, në 
parim, Neni 10 nuk mund t’i sigurojë një strehë të sigurt nga masa të tilla, 
si paraburgimi dhe ndjekja e mundshme penale. Megjithatë, në mënyrë 
të qartë ky nuk është rasti konkret. Kërkuesi ka bërë një telefonatë në 
mes të një situate të tensionuar dhe në zhvillim e sipër, lidhur me faktin 
se liria e tij për të dhënë informacion për publikun duhet të prevalojë 
ndaj detyrës për të respektuar rendin publik. Kështu, Gjykata e Rrethit të 
Helsinkit karakterizoi saktë si të justifikueshëm aktin e kërkuesit. Është 
e vërtetë, sikurse nënvizon shumica, se një gazetar duhet të jetë patjetër 
i vetëdijshëm për faktin se ai ose ajo merr përsipër rrezikun e të qenit 
subjekt i sanksioneve ligjore, duke mos iu bindur policisë (shih paragrafin 
110). Megjithatë, shumica nuk merr në konsideratë rëndësinë vendimtare 
të faktit, se në të njëjtën kohë, një gazetar mund të arsyetojë se veprimet 
e tij janë të mbrojtura në bazë të lirisë së shprehjes. Prandaj, në dritën e 
sjelljes së kërkuesit, qeveria nuk ka vërtetuar se, pasi policia u informua 
për statusin e tij dhe ai i tregoi kartën si gazetar, ka patur përsëri një nevojë 
të ngutshme sociale, e cila justifikonte ndalimin e tij për një periudhë prej 
shtatëmbëdhjetë orësh e gjysëm, duke i marrë pajisjet gazetareske, apo 
ndjekjen penale dhe dënimin e tij për mosbindje ndaj policisë.

Së fundi, për sa i përket kriterit të katërt të Stoll, nëse dënimi i dhënë ishte 
proporcional, shumica i kufizoi përfundimet e saj në pohimin se dënimi i 
“kërkuesit kishte të bënte me konstatimin formal të veprës së kryer prej tij dhe, si 
i tillë vështirë se mund të krijonte një “efekt frikësues” ... për punën e gazetarëve 
në përgjithësi “(shih paragrafin 113). Me gjithë respektin, ajo që vendimi 
sugjeron se ndjekja penalisht dhe dënimi i një gazetari për një vepër penale nuk 
ka, në vetvete një “efekt frikësues” mbi aktivitetin gazetaresk është tepër naive 
dhe jobindëse. Në të kundërtën, sipas mendimit tim nuk është e paarsyeshme që 
vendimi i sotëm, i cili njeh si të lejueshme në bazë të nenit 10 § 2 të Konventës, 
ndjekjen penale të një gazetari dhe dënimin e tij për një vepër penale, do të ketë 
efekt të madh parandalues   në aktivitetin gazetaresk, në situata të ngjashme që 
ndodhin rregullisht në të gjithë Evropën.

13. Për të përmbledhur, duke aplikuar kriteret Stoll për shqyrtimin nëse akti i 
kërkuesit, edhe pse sipas ligjit të brendshëm penal justifikonte ndërhyrjet e 
vazhdueshme në të drejtën e tij të lirisë së shprehjes, të garantuar nga neni 
10 § 2 i Konventës, unë arrij në përfundimin se qeveria nuk ka vërtetuar 
se,për këtë qëllim ekzistonte një nevojë e ngutshme sociale në momentin 
që policia u vu në dijeni se kërkuesi kishte statusin e gazetarit. Nënvizoj 
se nuk është aspak bindëse që shumica përpiqet të kufizojë përfundimet e 
saj vetëm për “rrethana të veçanta të rastit në fjalë» (shih paragrafin 114 
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të vendimit). Në të kundërt, është mjaft e qartë, se për fat të keq, arsyetimi 
i shumicës do t’u japë Shteteve Kontraktuese një liri të konsiderueshme 
në vendosjen e masave ndërhyrëse të aktivitetit gazetaresk në mjedise 
publike, në rastet kur përdoret forca nga zyrtarët e zbatimit të ligjit.

IV.

14. Gjykimi  i sotëm i Dhomës së Madhe është një mundësi e humbur për 
Gjykatën për të përforcuar, në përputhje me jurisprudencën e saj të 
vazhdueshme, natyrën e veçantë dhe rëndësinë e shtypit në sigurimin e 
transparencës dhe llogaridhënies gjatë ushtrimit të pushtetit qeveritar, duke 
mbështetur të drejtat e gazetarëve për të vëzhguar në mënyrë efektive dhe 
të papenguar demonstratat publike, apo aktivitete të tjera të mbuluara nga 
neni 11, për aq kohë sa ata nuk marrin pjesë drejtpërdrejt dhe në mënyrë 
aktive në veprimet të dhunshme. Ngjarjet e fundit në shumë vende të 
Evropës tregojnë më shumë se kurrë, domosdoshmërinë e ruajtjes së rolit 
themelor të shtypit në marrjen dhe shpërndarjen e informacionit publik në 
të gjitha aspektet e veprimtarisë së qeverisë. Në fund të fundit,ky është një 
nga elementet thelbësorë të idealit demokratik i mbrojtur nga Konventa 
Evropiane e të Drejtave të Njeriut.
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Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

SEKSION I KATËRT

ÇËSHTJA PETROPAVLOVSKIS k. LETONISË

(Kërkesa nr. 44230/06)

VENDIM

STRASBURG

13 Janar 2015

Përfundimtar
01/06/2015

Ky vendim është përfundimtar sipas nenit 44 § 2 të Konventës. Ai mund t’i 
nënshtrohet rishikimit redaktues.
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Në çështjen e Petropavlovskis k. Letonisë,

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (Seksioni i katërt), me trup gjykues 
të përbërë prej:

Päivi Hirvelä, Kryetare, 
Ineta Ziemele, 
George Nicolaou, 
Ledi Bianku, 
Zdravka Kalaydjieva, 
Krzysztof Ëojtyczek, 
Faris Vehabović, gjyqtarë, 
dhe Françoise Elens-Passos, Kancelar i Seksionit,

Pas shqyrtimit me dyer të mbyllura në datat 18 nëntor dhe 9 dhjetor 2014,
Jep këtë vendim, i cili u mor në datën e fundit të lartpërmendur:

PROCEDURA

1.   Çështja ka filluar në bazë të kërkesës (nr.44230/06) kundër Republikës së 
Letonisë drejtuar në Gjykatë, sipas nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen 
e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga një 
“rezident i përhershëm jo-shtetas” i Republikës së Letonisë, Z. Jurijs 
Petropavlovskis (“kërkuesi”), më 10 tetor 2006.

2.   Kërkuesit u përfaqësuan nga Z. A. Dimitrovs, avokat që ushtron aktivitetin 
në Bruksel. Qeveria letoneze (“Qeveria”) u përfaqësua nga agjentet e saj 
Znj. Reine dhe më pas nga Znj. K. Līce.

3.   Kërkuesi u ankua në bazë të neneve 10, 11 dhe 13 të Konventës se refuzimi 
i pretenduar arbitrar i dhënies së shtetësisë letoneze me natyralizim ishte 
një masë ndëshkuese ndaj tij, pasi ai kishte shprehur ide dhe kishte ushtruar 
të drejtën e tij të tubimit paqësor duke kritikuar qëndrimin e Qeverisë.

4.  Me një vendim të datës 3 qershor 2008, Gjykata e shpalli kërkesën të 
pranueshme dhe ia bashkoi shqyrtimit të themelit, kundërshtimin e 
Qeverisë për juridiksionin ratione materiae të Gjykatës.

5.  Kërkuesi dhe Qeveria parashtruan vëzhgime të mëtejshme me shkrim 
(neni 59 § 1 i Rregullores së Gjykatës) mbi themelin.
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FAKTET

I.  RRETHANAT E ÇËSHTJES
6.  Kërkuesi ka lindur më 1955 dhe jeton në Riga.
7.  Para se Parlamenti i Letonisë (Saeima) të miratonte Ligjin për Arsimin 

më 29 tetor 1998, arsimin në shkollat shtetërore dhe   komunale vazhdonte 
të zhvillohej në letonisht dhe rusisht, një praktikë e trashëguar nga koha 
sovjetike. Ligji i Arsimit, i cili hyri në fuqi më 1 qershor 1999, parashikonte 
se gjuha në të cilën do të zhvilloje mësimi në të gjitha shkollat   shtetërore 
dhe komunale në Republikën e Letonisë do të ishte gjuha zyrtare, pra, 
letonishtja. Në këtë ligj parashikohej gjithashtu se mund të përdorej një 
gjuhë tjetër në shkollat   private, në shkollat shtetërore dhe komunale që 
zbatojnë kurrikula për pakicat kombëtare dhe në institucione të tjera 
arsimore, të parashikuara me ligj. Përsa i përket shkollave   shtetërore dhe 
komunale të cilat zbatonin kurrikula për pakicat kombëtare, Ministria e 
Arsimit duhet të përcaktonte lëndët shkollore të cilat do të zhvilloheshin 
në gjuhën zyrtare(neni 9 (1) dhe (2)) dhe ngarkohej Ministria e Arsimit 
të paraqiste rregullimet përkatëse në Këshillin e Ministrave deri më 1 
shtator 1999 (dispozitat kalimtare, paragrafi 3). Për më tepër ligji në fjalë 
parashikonte se të gjithë duhet të mësonin gjuhën zyrtare dhe të kalonin 
testin e aftësisë të gjuhës në mënyrë që të merrnin edukimin fillor dhe të 
mesëm (neni 9 (3)).

8.  Ndërmjet viteve 2003 dhe 2004, kërkuesi u përfshi aktivisht në protestat 
kundër reformës në arsim. Ai ishte një nga udhëheqësit kryesorë të një 
lëvizjeje të quajtur “Shtabi për Mbrojtjen e Shkollave Ruse” (në letonisht 
“Krievu skolu aizstāvības štābs “), e cila ishte e përfshirë në promovimin 
dhe mbrojtjen e protestave kundër kësaj reforme. Ai kishte marrë 
pjesë në takime dhe demonstrata kundër reformës në arsim dhe kishte 
bërë deklarata publike që mbronintë drejtën e komunitetit rusisht-folës 
për edukimin në gjuhën ruse dhe idenë e vazhdimit të funksionimit të 
shkollave të financuara nga shteti ku mësimi zhvillohej vetëm në gjuhën 
ruse. Qeveria i paraqiti Gjykatës prova të mbulimit mediatik të këtyre 
protestave për periudhën nga 28 qershori 2003 deri më 23 shtator 2005, 
duke përfshirë edhe raportet e lajmeve nga Agjencia letoneze e lajmeve 
LETA dhe artikuj të gazetave ditore Dieną dhe Lauku Avīze dhe të gazetës 
rajonale Novaja Gazeta (në rusisht). Gjykatës iu paraqitën trembëdhjetë 
raporte të lajmeve dhe artikujve në total.

9.  Pas disa takimeve dhe demonstratave me pjesëmarrje të konsiderueshme, 
Parlamenti miratoi ndryshimet në Ligjin për Arsimin më 5 shkurt 2004. 
Ndryshimet e reja parashkonin që duke filluar nga 1 shtatori 2004 në të 
gjitha shkollat e mesme shtetërore dhe komunale që zbatonin kurrikula 
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për pakicën kombëtare do të zhvillohej në gjuhën zyrtare jo më pak se 60% 
e programit të studimit, përfshirë edhe gjuhët e huaja, në lidhje me nxënësit 
që fillonin studimet e klasës së dhjetë. Gjithashtu, këto shkolla duhet të 
siguronin që kurrikula në lidhje me gjuhën e pakicës, identitetin dhe kulturën 
të zhvilloheshin në gjuhën e pakicës (dispozita kalimtare, paragrafi 3).

10.  Në nëntor 2003 kërkuesi aplikoi në Bordin e Natyralizimit (Naturalizācijas 
Pārvalde) për të marrë shtetësinë letoneze përmes natyralizimit. Më 1 
dhjetor 2003 kaloi provimet e natyralizimit (shih paragrafin 29 më poshtë).

11. Bordi i Natyralizimit shqyrtoi dokumentet e paraqitura nga kërkuesi dhe 
pasi konstatoi se përmbushin kërkesat e neneve 11 dhe 12 të Ligjit mbi 
Shtetësinë, e përfshinë emrin e tij në listën e kandidatëve që aplikojnë për 
shtetësi. Listës iu bashkëngjit projekt vendimi për dhënien e shtetësisë 
dhe u dërgua në Këshillin e Ministrave (Ministru kabinets) për miratim.

12. Më 16 nëntor 2004, Këshilli i Ministrave vendosi heqjen e emrit të kërku-
esit nga lista, duke refuzuar kështu kërkesën e tij për natyralizim.

13.  Më 30 nëntor 2004, Bordi Natyralizimit informoi kërkuesin për vendimin 
e Këshillit të Ministrave.

14. Më 7 dhjetor 2004, kërkuesi nisi procedimet administrative kundër 
Këshillit të Ministrave. Ai i kërkoi Gjykatës Administrative të Rrethit 
(Administratīvā rajona tiesa) “të detyrojë Këshillin e Ministrave për të 
pranuar kërkesën e tij për marrjen e shtetësisë letoneze”. Kërkuesi deklaroi 
se vendimi për marrjen e shtetësisë letoneze ishte një akt administrativ 
dhe nuk mund të konsiderohet si një vendim politik. Ai vërejti inter alia 
se një person e përmbush detyrimin e besnikërisë, nëse ai plotëson të 
gjitha kërkesat e Ligjit mbi Shtetësinë dhe nëse nuk është objekt i ndonjë 
përjashtimi të përcaktuar në ligj. Ai e konsideroi të paligjshëm refuzimin 
për t’i dhënë shtetësinë; në përputhje me parimin e trajtimit të barabartë, 
pikëpamjet e tij nuk mund të përbënin bazë për refuzim. Kërkuesi 
pretendoi se emri i tij ishte hequr nga lista për shkak të pjesëmarrjes së tij 
në partinë politike “Për të Drejtat e Njeriut në Letoninë e Bashkuar” (“Par 
cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”, shkurt PCTVL) dhe për deklaratat e tij 
publike. PCTVL e kishte përzgjedhur që të kandidonte si kryetar bashkie 
të Rigas, por refuzimi i kishte mohuar atij të drejtën për t’u zgjedhur në 
zgjedhjet lokale komunale dhe kishte qenë i motivuar politikisht.

15.  Më 10 dhjetor 2004, kërkuesi dha një intervistë për një gazetar nga gazeta 
e përditshme Lauku Avīze. Përgjigjja e tij për pyetjen nëse ai shpresonte ta 
fitonte çështjen para gjykatave vendore dhe ndërkombëtare ishte si vijon:

 “Në qoftë se do të doja të fitoja pushtet politik, do të isha natyralizuar 
shumë kohë më parë dhe do të isha zgjedhur në Parlament. Shanset për të 
fituar çështjen në një gjykatë letoneze ishin pesëdhjetë me pesëdhjetë. Por 
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unë nuk kam nevojë për këtë gjë. Duke folur sinqerisht, ne kemi nevojë 
për një skandal ndërkombëtar. Me rastin tim të shtetësisë ia kemi arritur 
dhe, përveç kësaj, ne kemi ndërmarrë një fushatë të gjerë të marrëdhënieve 
publike për PCTVL falas.”

16. Në parashtrimet e tij të 5 janarit 2005 në Gjykatën Administrative 
të Rrethit, Këshilli i Ministrave theksoi se Ministri i Drejtësisë kishte 
nënvizuar se dispozitat e Ligjit për Shtetësinë parashikonin se personi i 
cili kërkonte marrjen e shtetësisë letoneze duhet të demonstronte besnikëri 
ndaj Republikës së Letonisë, jo vetëm me fjalë, por edhe me veprime; 
veprimet e kërkuesit nuk ishin në përputhje me betimin për besnikëri ndaj 
Republikës së Letonisë. Duke shqyrtuar informacionin në dispozicion, 
Këshilli i Ministrave vendosi se veprimet e kërkuesit në atë kohë nuk 
demonstronin besnikëri ndaj Republikës së Letonisë.

17.  Në parashtrimet e tjera të 17 nëntorit 2005 në Gjykatën Administrative të 
Rrethit, Këshilli i Ministrave argumentoi, inter alia, se vendimi i tij politik 
ishte marrë duke marrë për bazë veprimet e kërkuesit; ishte e qartë se 
kërkuesi nuk tregonte me vërtetësi besnikërinë e tij. Kjo ishte evidente nga 
deklaratat e tij publike, të cilat dëshmonin se ai nuk kishte pasur një lidhje 
të mirëfilltë me Republikën e Letonisë, se nuk dëshironte të krijonte një 
lidhje të tillë dhe se kishte aplikuar për marrjen e shtetësisë, si pjesë e një 
fushate politike e cila synonte të dëmtonte Republikën e Letonisë. Këshilli 
i Ministrave citoi deklaratat që kërkuesi kishte bërë gjatë intervistës më 
10 dhjetor 2004 (shih paragrafin 15 më lart). Duke u bazuar në parimin 
se “demokracia është e aftë të mbroj vetveten”, ai argumentoi se siguria 
kombëtare, mbrojtja e të tjerëve dhe gjuha e shtetit ishin vlerat demokratike 
të cilat shteti duhet t’i mbronte. Deklaratat publike të kërkuesit dëshmonin 
se veprimet e tij kishin për qëllim destabilizimin e situatës në vend dhe 
se dëshira e tij për të marrë shtetësinë letoneze lidhej pikërisht me këtë 
qëllim. Deklaratat dhe veprimet e tij tregonin se ai përbënte kërcënim 
real për sigurinë kombëtare: (i) kërkuesi ishte udhëheqësi i një organizate 
aktivitetet e së cilës ishin të orientuara kundrejt cenimit të rendit publik 
dhe sigurisë1; (ii) aktivitetet e organizatës tregonin për mundësinë e 
përdorimit të dhunës2; (iii) deklaratat e kërkuesit tregonin se ai ishte i 
gatshëm për të përdorur dhunë3; (iv) veprimet e kërkuesit demonstronin 
mosgatishmërinë e tij për të lejuar autoritetet shtetërore për të ushtruar 
kontroll legjitim mbi ligjshmërinë e aktiviteteve të organizatës4; dhe (v) 
qëllimi i vërtetë i kërkuesit nuk ishte marrja e shtetësisë letoneze por 

1 U përdorën si referencë raportet e medias të 27 prillit, 28 korrikut, 14 dhe 17 gushtit 2004. 
2 U përdorën si referencë raportet e mediastë 21 shkurtitdhe 13 marsit 2004.
3 U përdorën si referencë raportet e mediastë 21 shkurtit, 8 marsitdhe 1 prillit 2004
4 U përdor si referencë raporti i mediasi 21 shkurtit 2004.
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zhvillimi i një fushate të organizuar për të shkaktuar skandal politik5.
18. Më 16 dhjetor 2005, Gjykata Administrative e Rrethit vendosi të pushojë 

gjykimin pa shqyrtuar çështjen në themel. Gjykata arriti në përfundimin se 
vendimi i Këshillit të Ministrave për dhënien ose jo të shtetësisë letoneze 
(lēmums par personas uzņemšanu Latvijas pilsonībā) ishte “vendim 
politik” (shih paragrafin 33 më poshtë) dhe si i tillë nuk i nënshtrohej 
shqyrtimit nga gjykata. Kërkuesi apeloi, duke deklaruar, inter alia, se 
Ligji për Shtetësinë nuk mund të përdorej si një armë politike dhe se 
gjykata duhet të kishte juridiksion të plotë mbi vendime të tilla.

19. Më 13 shkurt 2006, Gjykata Administrative Rajonale (Administratīvā 
apgabaltiesa) la në fuqi vendimin e Gjykatës Administrative të Rrethit 
dhe gjithashtu e konsideroi vendimin e Këshillit të Ministrave një vendim 
politik. Kërkuesi apeloi, duke deklaruar, inter alia, se Ligji për shtetësinë 
nuk mund të përdorej si një armë politike dhe se gjykata duhet të kishte 
juridiksion të plotë mbi vendime të tilla.

20. Më 11 prill 2006, Seksioni Administrativ i Senatit të Gjykatës së Lartë 
(Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments)) la në fuqi 
vendimin e Gjykatës Administrative Rajonale. Gjykata konstatoi se, në 
bazë të Ligjit për Shtetësinë, Bordi i Natyralizimit duhet të përgatisë një 
projekt-vendim ku të përcaktohen faktet juridike. Vendimi përfundimtar 
u mor nga Këshilli i Ministrave, në bazë të projekt-vendimit të përgatitur 
nga Bordi I Natyralizimit, nëpërmjet votimit. Anëtarëve të Këshillit 
të Ministrave nuk u kërkohet të arsyetojnë votën e tyre dhe ligji nuk 
përcakton detajet e procesit të vendimmarrjes lidhur me këtë. Gjykata 
theksoi, inter alia, se:
[8.3] ... Këshilli i Ministrave ka kompetencë të pakufizuar për sa i përket 

dhënies ose refuzimit të shtetësisë personave të cilët, siç pohohet 
nga Bordi i Natyralizimit, kanë përmbushur kriteret e natyralizimit. 
Një liri e tillë e pakufizuar, e cila është gjithashtu në kundërshti 
të fortë (krasi kontrastē) me rregulloren e hollësishme të procesit 
të marrjes së një vendimi nga Bordi i Natyralizimit, dëshmon 
se Këshilli i Ministrave në një rast nuk ushtron një funksion 
administrativ, por një funksion kushtetues. Kështu, Këshilli i 
Ministrave nuk mund të konsiderohet një autoritet publik për qëllime 
të procedurës administrative. Prandaj, argumenti i parashtruar në 
ankesën plotësuese se vendimi plotëson të gjitha kriteret e një akti 
administrativ është i pabazuar.

 Duke pasur parasysh sa më sipër, përfundimi i Gjykatës Administrative 
Rajonale se vendimi i apeluar nuk mund të konsiderohet një akt 
administrativ, por një vendim politik, është i saktë....

5 U përdor si referencë raporti i mediasi 10 dhjetorit 2004.
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[10] Në këndvështrimin e Seksionit Administrativ, në qoftë se një person 
i plotëson të gjitha kërkesat për natyralizim dhe në qoftë se ndaj tij 
nuk ka kufizime të zbatueshme, ai ka të drejtën subjektive vetëm 
të marrjes së një projekt-vendimi në lidhje me marrjen ose jo të 
shtetësisë, i cili më pas shqyrtohet nga Këshilli i Ministrave.

[11] Fakti se legjislacioni nuk përcakton një procedurë për kundërshtimin 
e vendimit të Këshillit të Ministrave nuk do të thotë se ndaj një 
vendimi të tillë mund të bëhet ankim si ndaj një akti administrativ, 
në përputhje me Ligjin e Procedurës Administrative. Në Letoni nuk 
ka asnjë praktikë të themeluar ku të tregohet expressis verbis në një 
akt ligjor se një vendim i tillë nuk mund të ankimohet. ...

[12] ...Në këndvështrimin e Seksionit Administrativ, e drejta letoneze 
parashikon mundësinë e monitorimit (kontrolēt) të vendimeve të 
marra për çështjet e natyralizimit. Kjo do të thotë se, vendimet e 
marra nga Bordi i Natyralizimit (akte administrative) janë subjekt 
i ankimimit para gjykatës, në përputhje me Ligjin e Procedurës 
Administrative, ndërsa nëse një vendim i Këshillit të Ministrave ose 
një pjesë e tij është i papajtueshëm me ligjin, prokurori publik mund 
të paraqesë një kërkesë për rishikim mbikëqyrës (protests) sipas 
nenit 19 të Ligjit për Prokurorinë. Prandaj, referimi i kërkuesit në 
nenin 12 të Konventës Evropiane për Shtetësinë është i pabazuar.”

21.  Kërkuesi nuk ka ri-aplikuar për marrjen e shtetësisë letoneze përmes 
natyralizimit deri më sot.

II.  E DREJTA DHE PRAKTIKA E BRENDSHME PËRKATËSE

A.  Kushtetuta (Satversme)
22. Sipas nenit 4 të Kushtetutës, gjuha letonishte është gjuha zyrtare në Repu-

blikën e Letonisë.
23. Sipas nenit 100 të Kushtetutës, gjithkush ka të drejtën e lirisë së shprehjes, 

e cila përfshin të drejtën e çdokujt për të marrë, mbajtur dhe shpërndarë 
informacion lirisht dhe për të shprehur pikëpamjet e tij. Censura është e 
ndaluar.

24. Sipas nenit 102 të Kushtetutës, kushdo ka të drejtë të krijojë dhe të anë-
tarësohet në shoqata, parti politike dhe organizatat e tjera publike.

25. Sipas nenit 103 të Kushtetutës, Shteti mbron të drejtën e organizimit të 
grumbullimeve paqësore të njoftuara paraprakisht, kortezheve në rrugë 
dhe demonstratave.

26. Sipas nenit 116, të drejtat e personave të përcaktuara, inter alia, në ne-
net 100, 102 dhe 103, mund të jenë subjekt i kufizimeve në rrethana 
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të parashikuara në ligj për mbrojtjen e të drejtat të personave të tjerë, 
mbrojtjen e shtetit demokratik dhe sigurinë publike, mirëqenien dhe 
moralin. Në bazë të kushteve të përcaktuara në këtë nen, kufizime mund 
të vendosen edhe në shprehjen e besimeve fetare.

B.  Ligji për Shtetësinë në fuqi në atë kohë (Pilsonības likums)
27. Neni 1 (1) i Ligjit për Shtetësinë parashikonte se shtetësia letoneze ishte 

lidhja e qëndrueshme ligjore (noturīga tiesiska saikne) ndërmjet një 
personi dhe shtetit letonez (Latvijas valsts). Më në përgjithësi, legjislacioni 
letonez për shtetësinë dhe imigrimit dallonte disa kategori personash me 
statuse të veçanta. Ato janë përmbledhur në Slivenko k. Letonisë ([GC], 
nr. 48321/99, §§ 50-53, GJEDNJ 2003-X) dhe Sisojeva dhe të Tjerët k. 
Letonisë ((çregjistruar) [GC], nr. 60654 / 00, §§ 46-47, GJEDNJ 2007-I)

28. Neni 11 listonte kufizimet mbi natyralizimin. Në këtë nen parashikohej, 
inter alia, se personat të cilët, me metoda antikushtetuese, kishin 
vepruar kundër pavarësisë së Republikës së Letonisë, rendit demokratik 
parlamentar të Shtetit apo kundër autoritetit ekzistues shtetëror në Letoni, 
dhe kur kjo vërtetohej me një vendim gjykate, kërkesa për marrjen e 
shtetësisë mund të mos u pranohej.

29. Neni 12 parashikonte si më poshtë vijon:
(1) Vetëm ata persona të cilët janë të regjistruar në Regjistrin e Popullsisë 

mund t’u jepet shtetësia letoneze përmes natyralizimit kur:
1)   vendbanimi i tyre i përhershëm, që nga data e paraqitjes së kërkesës  

për natyralizim, ka qenë në Letoni për jo më pak se pesë vjet duke u 
llogaritur nga 4 maji 1990 (për personat që kanë ardhur në Letoni pas 
1 korrikut 1992, periudha pesë vjeçare do të llogaritet nga momenti i 
marrjes së lejes së qëndrimi të përhershëm);

2)   flasin[prast] gjuhën letoneze;
3)   njohin [zināt] parimet bazë të Kushtetutës së Republikës së Letonisë 

dhe të Ligjit Kushtetues [të 10 dhjetorit 1991] për të drejtat dhe 
detyrimet e personave dhe qytetarëve;

4)  njohin himnin dhe historinë e Letonisë;
5)  kanë burime të ligjshme të ardhurash;
6)  betohen për besnikëri ndaj Republikës së Letonisë;
7) kanë paraqitur një njoftim në lidhje me heqjen dorë nga shtetësia 

(kombësia) e tyre e mëparshme dhe kanë marrë gjithashtu edhe lejen 
e shtetit shtetësinë(kombësinë) e të cilit ata mbanin më parë, kur një 
leje e tillë është parashikuar nga ligji i atij shteti, ose kanë marrë 
një dokument që vërteton humbjen e shtetësisë (kombësisë), ose, në 
qoftë se ata janë qytetarë të ish-Bashkimit Sovjetik me vendbanim të 
përhershëm në Letoni më 4 maj 1990, kanë marrë një çertifikatë që 
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ata nuk e kanë fituar shtetësinë (kombësinë) e shtetit tjetër; dhe
8)   nuk janë subjekt i kufizimeve për natyralizim, të specifikuara në nenin 

11 të këtij ligji.
(2)  Vetëm ata persona të cilët i plotësojnë të gjitha kushtet e përcaktuara 

nga paragrafi një i këtij neni mund të marrin shtetësinë letoneze 
nëpërmjet natyralizimit....

(6)  Personat kërkesat për marrjen e shtetësisë së të cilëve janë të refuzuar, 
mund t’i ri paraqesin një vit pas marrjes së vendimi të refuzimit.”

30.  Neni 17(1) parashikonte që kërkesat për natyralizim i dërgoheshin Bordit 
të Natyralizimit. Pasi ai i shqyrtonte ai mund të vendoste refuzimin e 
refuzimin e tyre. Vendimet e refuzimin mund të ankimoheshin në gjykatë 
(neni 17 (3)). Pranimi i kërkesave për shtëtësisë merrej nga Këshilli i 
Ministrave (neni 17 (2)).

31.  Në atë kohë (para ndryshimeve legjislative në fuqi që prej 1 tetorit 2013), 
sipas nenit 18, të gjithë personat që u pranohej kërkesa për marrjen e 
shtetësisë letoneze duhej të nënshkruanin betimin për besnikëri ndaj 
Republikës së Letonisë si më poshtë:
Unë, (emri, mbiemri) i lindur (vendi i lindjes, data e lindjes), betohemse do të 
jem besnik vetëm kundrejt Republikës së Letonisë.
Unë zotohem se do të respektoj Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Letonisë 
në mirëbesim dhe do të bëjë përpjekjet më të larta për t’i mbrojtur ato.
Unë zotohem, edhe me jetën time, të mbrojt pavarësinë e shtetit të Letonisë 
(Latvijas valsts) dhe të jetoj e punoj në mirëbesim, për të rritur prosperitetin e 
shtetit dhe të popullit të Letonisë.”

32. Më 1 tetor 2013 hynë në fuqi disa ndryshime të Ligjin për Shtetësinë të 
cilat prekën të gjitha dispozitat e lartpërmendura.

C.  Ligji i Procedurës Administrative (Administratīvā procesa likums)
33. Në pajtim me nenin 1 (3) të Ligjit të Procedurës Administrative (në fuqi 

nga 1 shkurti 2004 deri më 30 nëntor 2006), një akt administrativ është 
një instrument ligjor i drejtuar nga jashtë, i nxjerrë nga një autoritet publik 
(iestāde) në fushën e të drejtës publike në lidhje me një person të caktuar 
(ose disa persona), dhe që krijon, ndryshon, përcakton ose ndërpret një 
marrëdhënie juridike të caktuar (tiesiskās attiecības) apo përcakton 
një situatë ekzistuese. Vendimet në lidhje me vendosjen, ndryshimin 
ose ndërprerjen e statusit ligjor, ose masës disiplinore të një zyrtari 
(amatpersona) ose një personi specifikisht në varësi (īpaši pakļauta 
persona) të një autoriteti publik, si dhe vendime të tjera në qoftë se në 
mënyrë të konsiderueshme ndërhyjnë tek të drejtat e njeriut të zyrtarit 
ose personit specifikisht nën vartësinë e një autoriteti publik, janë 
gjithashtu akte administrative. Vendimi apo aktet e tjera të një autoriteti 



119

publik në sferën e së drejtës privatësi dhe vendimi i brendshëm i 
cili ndikon vetëm tek autoriteti publik, tek një organ në vartësi e tij 
(institūcija padota) ose tek një person nën vartësinë specifike të tij, 
nuk janë akte administrative; vendimet politike (njoftimet politike, 
deklaratat, ftesat, njoftimet rreth zgjedhjeve të zyrtarëve ose personave 
të tjerë) nga Saeima, Presidenti, Këshilli i Ministrave ose Këshillat lokal 
të qeverisë vendore (këshillat e qarkut ose të komunave), si dhe vendimet 
që lidhen me procesin penal dhe vendimet e gjykatave nuk janë akte 
administrative.

D.  Rregullorja e Këshillit të Ministrave nr. 34 (1999), 
      “Pranimi dhe Përpunimi i Kërkesave të Natyralizimit”
34. Paragrafi 32 i Rregullores së Këshillit të Ministrave nr. 34 (1999), 

“Pranimi dhe Përpunimi i Kërkesave të Natyralizimit” (Naturalizācijas 
iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas kārtība), në fuqi prej5shkurtit 
1999 deri më 9 korrik 2011, përcakton bazat mbi të cilat Kreu i Bordit 
të Natyralizimit mund të marrë një vendimi për refuzimin e kërkesës për 
natyralizim. Për shembull, një vendim i tillë merret, nëse ka një vendim 
gjykate i cili ka hyrë në mënyrë të ligjshme në fuqi se, personi në fjalë 
qëllimisht ka dhënë informacione të rreme (paragrafi 32.1), ose nëse pas 
shqyrtimit të kërkesës është konstatuar se nuk ka bazë të ligjshme për 
natyralizim ose një bazë e tillë ka pushuar së ekzistuari (paragrafi 32.2).

35. Nëse gjykohet nga zyrtari i Bordit të Natyralizimit që ka shqyrtuar kërkesën, 
duke marrë parasysh dokumentet e përfshira në dosjen e natyralizimit të 
personit, se kërkuesit duhet ti jepet shtetësia letoneze me natyrializim, 
ai përgatit një projekt-vendim për Këshillin e Ministrave për dhënien e 
shtetësisë letoneze me natyralizim (paragrafi 33). Bordi i Natyralizimit 
informon personin për vendimin e Këshillit të Ministrave (paragrafi 34).

E.  Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese
36.  Me 13 maj 2010, Gjykata Kushtetuese (Satversmes tiesa) dha vendimin 

për çështjen nr. 2009-94-01 mbi pajtueshmërinë e disa fjalëve në fjalinë 
e parë të paragrafit 1 të Dispozitat kalimtare të Ligjit për Shtetësinë 
me fjalinë e dytë të neneve 1 dhe 2 të Kushtetutës dhe gjithashtu me 
Preambulën e Deklaratës së 4 majit 1990 “Për Rivendosjen e Pavarësisë 
së Republikës së Letonisë”. Ky rast u referua në Gjykatën Kushtetuese 
nga Seksioni për Çështjet Administrative i Senatit të Gjykatës Supreme 
(Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments) dhe ngrinte 
pyetjen nëse kushtet për dyshtetësi të përcaktuara në ligj ishin në përputhje 
me doktrinën e vazhdimësisë së Shtetit të Letonisë. Gjykata Kushtetuese 
vendosi se rregullimi ligjor në fjalë ishte në përputhje me Kushtetutën 
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dhe Deklaratën. Pjesë përkatëse të vendimit të saj janë si vijon (referenca 
janë hequr):

“16. Parashtruesi ka argumentuar se shtetësia duhet të shihet si një prej të 
drejtave të njeriut dhe se dispozitat e kontestuara janë në kundërshtim 
me parimet e proporcionalitetit dhe sigurisë ligjore të mbrojtura nga 
neni 1 i Kushtetutës.

16.1. Gjykata Kushtetuese ka pranuar në jurisprudencën e saj se nga 
koncepti i Republikë demokratike të sanksionuar në Nenin 1 të 
Kushtetutës rrjedh detyrimi i Shtetit për të respektuar një numër 
parimesh themelore të shtetit të së drejtës (tiesiska valsts), përfshirë 
edhe parimet e proporcionalitetit dhe të sigurisë juridike....

Për sa i përket rregullimit të shtetësisë Shteti ka një hapësirë të gjerë 
vlerësimi .... Megjithatë, kjo hapësirë vlerësimi nuk mund të 
konsiderohet e pakufizuar. Në kuadër të doktrinës së vazhdimësisë së 
shtetit, legjislatura ka detyrimin të sigurojë që asnjë personi, i cili ka 
marrë shtetësinë letoneze gjatë kohës së pushtimit të mos përjashtohet 
nga shtetësia letoneze dhe gjithashtu kërkesat e përcaktuara për ri 
fitimin e shtetësisë të jenë proporcionale.

 Kështu, Gjykata Kushtetuese duhet të vlerësojë nëse siguriae 
personavenë lidhje me mundësinë e mbajtjes së dy shtetësive për shkak 
të Vendimit të 27 nëntorit 1991 tejkalonte diskrecionin e legjislaturës 
në rregullimin e shtetësisë. Kjo do të thotë se Gjykata Kushtetuese 
duhet të shqyrtojë nëse dispozitat e kontestuara nuk shkelin të drejtën 
e një personi për shtetësinë e një Shteti të caktuar.

16.2. Thuhet edhe tek Kërkesa se shtetësia ose lidhja e një personi me 
shtetin është një prej të drejtave të njeriut, pasi është e përfshirë në 
nenin 15 të Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut dhe për 
rrjedhojë edhe në nenin 89 të Kushtetutës. Përcaktimi i një afati të tillë, 
pas përfundimit të të cilit një person, që të marrë shtetësinë letoneze, 
duhet të heqë dorë nga shtetësia e një shteti tjetër, është e barabartë me 
privim nga shtetësia apo edhe privimin e shtetësisë në grup ose për një 
grup personash të identifikueshëm nga një veçori specifike.

Gjykata Kushtetuese thekson se Deklarata e të Drejtave të Njeriut është 
një burim për tu mbajtur parasysh i të drejtave të njeriut dhe se përmbajtja e 
dispozitave të saj është përmirësuar në kohë dhe ka shërbyer si bazë për zhvillimin 
e parimeve dhe zakoneve të së drejtës ndërkombëtare. Megjithatë, në mënyrë që 
të përcaktohet saktësisht fusha e veprimit e nenit 15 të Deklaratës së të Drejtave 
të Njeriut, e cila është e detyrueshme për Shtetin, në përputhje me nenin 89 të 
Kushtetutës, është i nevojshëm një vlerësim i më tejshëm.

Neni 15 i Deklaratës së të Drejtave të Njeriut parashikon që të gjithë kanëtë 
drejtën e shtetësisë. Megjithatë, ajo i jep një personi të drejtën e shtetësisë së një 
shteti të caktuar. Edhe pse përmbajtja e nenit ka ndryshuar me kalimin e kohës 
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dhe zhvillimi që ka pësuar e të drejta ndërkombëtare ka ndikuar në diskrecionin e 
shteteve në lidhje me çështjet e shtetësisë, përmbajtja e tij ende është e kufizuar.

Sipas një opinioni ligjor kombësia nuk është një e drejtë natyrore apo e 
patjetërsueshme, sepse ajo në thelb rrjedh nga ekzistenca e një shteti sovran ....

Aktualisht, neni 15 i Deklaratës së të Drejtave të Njeriut përmban tre elemente 
kryesore: të drejtën për një shtetësi ose shmangien e pa shtetësisë; ndalimi 
arbitrarisht i shtetësisë (përfshirë privimin në grup); dhe e drejta e një personi 
për të ndryshuar shtetësinë e tij. Privimi i shtetësisë, mbi baza politike ose të 
tjera diskriminuese, është konsideruar privimi arbitrar i shtetësisë ... Gjithashtu, 
privimi i një personi nga shtetësia që rezulton në mbetjen e tij pa shtetësi është 
konsideruar arbitrar ... Ndalimi i diskriminimit nuk mund të interpretohet 
gjerësisht; për shembull, një kërkesë për aftësinë e gjuhës së shtetit, shtetësinë e 
të cilit kërkon të marr një person, nuk konsiderohet diskriminuese. Përveç kësaj, 
mund të identifikohet konsensusi në dy aspekte: barazia gjinore, që do të thotë 
as martesa dhe as zgjidhja e saj nuk mund të sjellin si pasojë pa shtetësinë; dhe më 
e theksuara, detyrimi i një shteti të japë shtetësinë për çdo fëmijë që ka lindur në 
territorin e tij nëse mosdhënia e shtetësisë do ta bënte atë një person pa shtetësi ...”

III.  E DREJTA DHE PRAKTIKA NDËRKOMBËTARE PËRKATËSE

A.  Jurisprudenca e Gjykatës së Përhershme Ndërkombëtare të Drejtësisë
37. Gjykata e Përhershme Ndërkombëtare e Drejtësisë,në opinionin e saj 

këshillues lidhur me Dekretet për Shtetësinë të lëshuara në Tunis dhe 
Marok (7 shkurt 1923), shprehet si më poshtë:

“Fjalët “vetëm brenda juridiksionit të brendshëm” duket se i referohen me 
shumë çështjeve të caktuara të cilat, edhe pse ata mund të përfshijnë ngushtësisht 
interesat e më shumë se një shteti, në parim, nuk rregullohen sipas së drejtës 
ndërkombëtare. Për çështje të tilla, çdo shtet është gjykatësi i vetëm.

Çështja nëse një çështje e caktuar është apo jo vetëm brenda juridiksionit 
të një shteti është një pyetje relative thelbësore; ajo varet nga zhvillimi i 
marrëdhënieve ndërkombëtare. Kështu, në gjendjen e tanishme të së drejtës 
ndërkombëtare, çështjet e kombësisë, sipas mendimit të Gjykatës, janë në parim 
juridiksion ekskluviz.

Për qëllimet të këtij opinioni, mjafton të vërehet se mund të ndodhë që, edhe 
në çështje, si ajo e shtetësisë, të cilat në parim nuk rregullohen sipas së drejtës 
ndërkombëtare, e drejta e një shteti për të përdorur diskrecionin e tij, megjithatë është 
e kufizuar nga detyrimet të cilat ai mund të ketë ndërmarrë kundrejt shteteve të tjera.”

B.  Jurisprudenca e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë
38. Në çështjen Nottenbohm (Lihtenshtejn k. Guatemalës, vendim i datës 6 prill 

1955), Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (“GJND”), deklaron si në vijim:
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“Lihtenshtein, ashtu si çdo shtet sovran, duhet të përcaktojë, me anë të 
legjislacionit të tij, rregullat që kanë të bëjnë me fitimin e shtetësisë dhe të 
japë shtetësi me natyralizim nëpërmjet organeve e veta në përputhje me atë 
legjislacion. Nuk është e nevojshme të përcaktohet nëse e drejta ndërkombëtare 
vendos ndonjë kufizim mbi lirinë e saj në këtë fushë. Për më tepër, shtetësia i ka 
efektet e saj më të menjëhershëm, me ndikim më të gjerë dhe për shumicën e 
njerëzve, vetëm brenda sistemit juridik të shtetit që e jep atë. Shtetësia shërben 
mbi të gjitha për të përcaktuar se personi që e mban atë gëzon të drejtat dhe është 
i lidhur me detyrime, që ligji i atij shtetit i njeh apo vendos mbi shtetasit e tij. 
Kjo përfshihet në parimin më të gjerë se shtetësia është brenda juridiksionit të 
brendshëm të Shtetit. ...

Sipas praktikës së shteteve, vendimeve të arbitrazhit dhe gjyqësore dhe 
opinioneve të shkrimtarëve, shtetësia është një lidhje ligjore që ka si bazë të saj 
një fakt social të një afërsie, të një lidhjeje të natyrshme të ekzistencës, interesave 
dhe ndjenjave, së bashku me ekzistencën e të të drejtave dhe detyrave reciproke. 
Mund të thuhet se përbën shprehje juridike të faktit se individi të cilit i është 
dhënë shtetësia, në mënyrë të drejtpërdrejtë nga ligji ose si rezultat i një akti të 
autoriteteve përkatëse, në fakt është i lidhur më ngushtë me popullsinë e shtetit që 
i jep shtetësinë sesa me atë të një shteti tjetër. Nëse e përkthejmë në terma ligjor 
të lidhjes ndërmjet personit dhe Shtetit, shtetësinë e të cilit ai mban, shtetësia, 
vetëm i jep të drejtë këtij Shteti të ushtrojë mbrojtje vis-à-vis një shteti tjetër. ...

Natyralizimi nuk është një çështje që duhet të merret lehtë. Për ta kërkuar dhe 
për ta marrë atë nuk është diçka që ndodh shpesh në jetën e një qenie njerëzore. 
Ajo përfshin prishjen e një lidhje besnikërie me një Shtet dhe vendosjen e 
një lidhje të re besnikërie. Kjo mund të ketë pasoja me ndikim të gjerë dhe të 
përfshijë ndryshime të thella në fatin e individit që e fiton atë. Ajo ka të bëjë me të 
personalisht dhe ta vlerësojë atë vetëm nga pikëpamja e pasojave të saj në lidhje 
me pronën e tij do takeqkuptoonte rëndësinë e saj të madhe. Për të vlerësuar 
ndikimin e saj ndërkombëtar, është e pamundur që të mos merren parasysh 
rrethanat në të cilat ajo është dhënë, karakterin serioz që i përmban, preferencat, 
e vërteta dhe efektive, dhe jo thjesht verbale, të personit që e kërkon shtetësinë 
për Shtetin që e jep atë.”

C.  Konventa Evropiane për Shtetësinë (Traktat i Këshillit të Evropës 
Seria nr. 166)

39. Dokumenti kryesor i Këshillit të Evropës në lidhje shtetësinë është Konve-
nta Evropiane për Shtetësinë, i cili u miratua më 6 nëntor 1997 dhe hyri 
në fuqi më 1 mars 2000. Ajo është ratifikuar nga 20 shtete anëtare të 
Këshillit të Evropës. Letonia e nënshkroi atë më 30 maj 2001, por nuk e 
ka ratifikuar.

40. Nenet relevante të kësaj Konvente parashikojnë si më poshtë vijon:
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Neni 2 – Përkufizimet
“Për qëllimin e kësaj Konvente:
‘“Shtetësi” do te thotë lidhja juridike ndërmjet një personi dhe një shteti dhe 

qe nuk tregon origjinën etnike te personit...”

Neni 3 – Kompetenca e shtetit
1.   Çdo shtet do te përcaktojë ne te drejtën e tij se cilët janë shtetas te tij.
2.   Ky ligj do te pranohet nga shtete te tjerë ne masën qe u përmbahet konve-

ntave ndërkombëtare te zbatueshme, te drejtës ndërkombëtare zakonore, 
si dhe parimeve ligjore, përgjithësisht te njohura ne lidhje me shtetësinë.”

Neni 4 – Parimet
“Rregullat mbi shtetësinë te secilit Shtet Pale do te bazohen ne parimet e 

mëposhtme:
a.  Secili ka të drejtë për një shtetësi;
b.  Pa shtetësia do të shmanget;
c.  Asnjërit nuk do t’i mohohet arbitrarisht shtetësia e tij apo e saj;
d.  As martesa dhe as zgjidhja e një martese ndërmjet një shtetasi te një Shteti 

Pale dhe një te huaji, si dhe as ndryshimi i shtetësisë nga njeri prej bashkëshorteve 
gjate martesës nuk do te ndikoje automatikisht shtetësinë e bashkëshortit tjetër.”

41. Në Raportin Shpjegues të kësaj Konvente, inter alia, në lidhje me nenin 
2 thuhet:

Neni 2 – Përkufizime
“22. Koncepti i shtetësisë është shqyrtuar nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë 

në çështjen Nottenbohm. Kjo gjykatë e përcaktoi shtetësinë si “një lidhje ligjore 
që ka si bazë të saj një fakt social të një afërsie, të një lidhjeje të natyrshme të 
ekzistencës, interesave dhe ndjenjave, së bashku me ekzistencën e të të drejtave 
dhe detyrave reciproke” (çështja Nottebohm, Raport i GJND1955, fq. 23).

23.  ’Shtetësia’ është përcaktuar në nenin 2 të Konventës, si ‘lidhja juridike 
ndërmjet një personi dhe një shteti dhe që nuk tregon origjinën etnike te personit’. 
Kështu, ai i referohet një marrëdhënie të veçantë ligjore mes një individi dhe një 
shteti që njihet nga ai shtet. Siç është treguar tashmë në një shënim në paragrafin 
1 të këtij raporti shpjegues, në lidhje me efektet e Konventës, termat “shtetësi” 
dhe “qytetari” janë sinonime.”

D.  Jurisprudenca e Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Evropian
42. Në çështjen C-135/08 Janko Rottmann k. Freistaat Bayern (vendim 

i datës 2 mars 2010), Gjykata e Drejtësisë vendosi si më poshtë 
(referencat janë hequr:

45. Kështu, Shtetet anëtare, gjatë ushtrimit të kompetencave të tyre në sferën 
e shtetësisë, duhet të marrin parasysh të drejtën e Bashkimit Evropian...
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48. Kushti që duhet të merret parasysh e drejta e Bashkimit Evropian 
nuk cenon parimin e të drejtës ndërkombëtare të njohur më parë 
nga Gjykata dhe të përmendur në paragrafin 39 më lart, se Shtetet 
anëtare kanë të drejtën për të përcaktuar kushtet për fitimin dhe 
humbjen e shtetësisë, por mishëron parimin se, ushtrimi i kësaj 
kompetence në lidhje me qytetarët e Bashkimit, për aq sa ajo prek 
të drejtat e akorduara dhe të mbrojtura në rendin juridik të BE, siç 
është veçanërisht rasti i një vendim për refuzimin e kërkesës për 
natyralizim, si çështja në fjalë, i nënshtrohet shqyrtimi gjyqësor sipas 
së drejtës së Bashkimit Evropian....

55. Megjithatë, në një rast të tillë, i takon gjykatave kombëtare të 
verifikojnë nëse vendimi për refuzimin e kërkesës për natyralizim, 
respekton parimin e proporcionalitetit për sa i përket pasojave që 
sjell për situatën e personit në fjalë në dritën e të drejtës së Bashkimit 
Evropian. Përveç kësaj, kur është e përshtatshme, ato duhet të bëjnë 
edhe vlerësimin e proporcionalitetit të vendimit në dritën e së drejtës 
së brendshme.”

E.  Jurisprudenca e Gjykatës Ndër-amerikane për të Drejtat e Njeriut
43. Në Amendamentet e Propozuara për Dispozitat e Kushtetutës së Kosta Rikës 

për Natyralizimin (Opinioni Këshillimor OC-4/84, 19 janar 1984), Gjykatat 
Ndër-Amerikane për të Drejtat e Njeriut vendosi si më poshtë:
“31.Pyetjet e paraqitura nga ana e Qeverisë përfshijnë dy çështje të përgjithshme 

ligjore që Gjykata do të shqyrtojë veçmas. Çështja e parë lidhet me të drejtën 
e shtetësisë të përcaktuar në nenin 20 të Konventës, ndërsa e dyta ka të bëjë 
me diskriminimin e mundshëm të ndaluara nga Konventa.

32. Është përgjithësisht e pranuar sot se, shtetësia është një e drejtë e 
natyrshme e të gjitha qenieve njerëzore. Jo vetëm që është kërkesa 
themelore për ushtrimin e të drejtave politike, por gjithashtu ka një ndikim 
të rëndësishëm mbi kapacitetin ligjor të individit.

Kështu, pavarësisht se është pranuar tradicionalisht që rregullimi i shtetësisë 
është çështje që vendoset nga vet Shteti, zhvillimet bashkëkohore tregojnë se 
e drejta ndërkombëtare vendos kufizime të caktuara në kompetencat e gjera që 
Shtete gëzojnë në këtë fushë dhe se mënyra se si ato e rregullojnë këtë çështje 
nuk mund të konsiderohet më vetëm brenda juridiksionit të tyre; kompetencat e 
shtetit janë kufizuar edhe nga detyrimet e tyre për të siguruar mbrojtjen e plotë të 
të drejtave të njeriut.

33. Qëndrimi klasik doktrinar, i cili e shikon shtetësinë si atribut dhënë nga 
Shteti subjekteve të tij, ka evoluar gradualisht deri në pikën që sot shtetësia 
perceptohet se përfshin juridiksionin e shtetit, si dhe çështjet e të drejtave 
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të njeriut. Kjo është pranuar në një instrument rajonal, konkretisht në 
Deklaratën Amerikane për të Drejtat dhe Detyrat e Njeriut të 2 majit 1948 
[neni 19]. Një tjetër instrument, Deklarata Universale e të Drejtave të 
Njeriut ... parashikon si më poshtë [neni 15].

34. E drejta e çdo personi për shtetësi është njohur si i tillë nga e drejta 
ndërkombëtare. Dy aspekte të kësaj të drejte janë pasqyruar në nenin 20 
të Konventës: së pari, e drejta për një shtetësi i garanton individit mbrojtje 
në një masë minimale në marrëdhëniet ndërkombëtare nëpërmjet lidhjes 
që shtetësia e tij vendos mes tij dhe shtetit në fjalë; dhe, së dyti, mbrojtja 
që i ofrohet individit kundër privimit arbitrar nga shtetësia e tij, pa të cilën 
ai do të privohej praktikisht nga të gjitha të drejtat e tij politike si dhe të 
drejtat civile të lidhura me shtetësinë e individit.

35. Shtetësia konsiderohet lidhja politike dhe ligjore ndërmjet një personi 
dhe një shteti të caktuar. Ajo vendos një lidhje besnikërie ndërmjet tyre, 
duke i dhënë personit të drejtën për mbrojtjen diplomatike të atij shteti. 
Në mënyra të ndryshme, Shtetet u kanë ofruar individëve, që nuk kanë 
pasur që në fillim shtetësinë e atij shteti, mundësinë për t’a marrë atë në 
një moment të mëvonshëm, zakonisht me anë të një deklarate që shpreh 
qëllimin e personit për të marrë shtetësinë, në përputhje me kushtet e 
përcaktuara. Në këto raste, shtetësia nuk varet nga fakti i lindjes në një 
territor të caktuar apo nga shtetësia e prindërve; ajo bazohet më tepër në 
një akt vullnetar që synon krijimin e një marrëdhënie me një shoqëri të 
caktuar politike, kulturën e saj, mënyrën e jetës dhe vlerave të saj.

36. Duke qenë se është shteti që ofron mundësinë për të fituar shtetësinë e tij 
për personat të cilët janë me origjinë të huaj, është e natyrshme që kushtet 
dhe procedurat të përcaktohen kryesisht nga legjislacioni i brendshëm 
i atij shteti. Për sa kohë që këto rregulla nuk bien në kundërshtim me 
normat që qëndrojnë hierarkisht më lartë, është shteti që jep shtetësinë 
ai që gjykon më mirë se çfarë kushtesh duhet vendosur për të siguruar 
që ekziston një lidhje efektive ndërmjet kërkuesit për natyralizim dhe 
sistemit të vlerave dhe interesave të shoqërisë me të cilën ai kërkon të 
identifikohet plotësisht. Gjithashtu është po shteti ai i cili mund të gjykojë 
më mirë nëse këto kushte janë përmbushur. Brenda të njëjtëve kufij, është 
po aq e logjikshme që nevojat e çdo shteti të përcaktojnë nëse duhet 
lehtësuar natyralizimi në një shkallë më të madhe ose jo; duke qenë se 
nevojat e një shteti nuk mbeten statike, është mjaft e natyrshme që dhe 
kushtet për natyralizim të liberalizohen apo jo në varësi të rrethanave 
të ndryshuara. Prandaj, nuk është për t’u habitur që në një moment të 
caktuar kushtet e reja të vendosen për të siguruar që ndryshimi i shtetësisë 
nuk do të bëhet për të zgjidhur disa probleme të përkohshme që aplikantët 
hasin dhe jo sepse ata kanë krijuar lidhje të vërtetë dhe të qëndrueshme 
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me vendin, cka do të justifikonte një veprim aq serioze dhe me ndikim të 
gjerë sic ishte ndryshimi i shtetësisë.”

44.  Në Çështjen e Vajzave Yean dhe Bosico k. Republikës Dominikane (vendim i 
8 shtatorit 2005), Gjykata Ndër-Amerikane e të Drejtave të Njeriut vendosi si 
më poshtë (referencat janë hequr):

“139. Konventa Amerikane i njeh të dyja aspektet e të drejtës së shtetësisë: të 
drejtën për të pasur një shtetësi nga këndvështrimi i dhënies në një ‘masë 
minimale, individit mbrojtjen ligjore në marrëdhëniet ndërkombëtare, 
përmes lidhjes që shtetësia vendos ndërmjet tij dhe shtetit, shtetësinë e 
të cilit mban; dhe e dyta mbrojtja akorduar individin kundër privimit 
arbitrar të shtetësisë, të cilat janë të lidhura me shtetësinë e individit.’

140. Është brenda juridiksionit të një shteti që të përcaktoj se kush ka të drejtë 
të vazhdoj të jetë shtetas i tij. Megjithatë, kompetencat e tij në këtë drejtim 
gradualisht janë duke u kufizuar, me evoluimin e të drejtës ndërkombëtare 
kundrejt garantimi të një mbrojtje më të mirë të individit ndaj veprimeve 
arbitrare të shtetit. Kështu, në fazën aktuale të zhvillimit të së drejtës 
ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, kjo kompetencë e shteteve është 
e kufizuar, nga njëra anë, nga detyrimi i tyre për t’u ofruar individëve 
mbrojtjen e barabartë dhe efektive ligjore dhe nga ana tjetër, nga detyrimi 
i tyre për të parandaluar, shmangur dhe zvogëluar rastet e pa shtetësisë.

141.Gjykata konsideron se parimi i pakundërshtueshëm ligjor i mbrojtjes së 
barabartë dhe efektive ligjore dhe mos diskriminimi kërkon që, shtetet 
kur rregullojnë mekanizmat për dhënien e shtetësisë, duhet të kujdesen 
që këto rregullat të mos jenë diskriminuese apo të kenë efekt diskriminues 
në grupe të caktuara të popullsisë kur ushtrojnë të drejtat e tyre. Për më 
tepër, shtetet duhet të luftojnë praktikat diskriminuese në të gjitha nivelet, 
veçanërisht në organet publike dhe duhet të miratojnë masat e nevojshme 
për të siguruar të drejtën efektive të mbrojtjes së barabartë për të gjithë 
individët.

142. Shtetet kanë detyrimin që të mos miratojnë praktika apo ligje në lidhje me 
dhënien e shtetësisë, zbatimi i të cilave nxit rritjen e numrit të personave pa 
shtetësi. Kjo mund të ndodh, kur një individ nuk kualifikohet për të marrë 
shtetësinë në bazë të ligjeve të atij shteti, për shkak të privimit arbitrar ose 
dhënien së një shtetësie që, në fakt, nuk është efektive. Pa shtetësia privon 
një individ nga gëzimi i drejtave civile dhe politike dhe e vendos atë në një 
gjendje vulnerabiliteti ekstrem.”

45. Parimet që dalin nga praktika gjyqësore e Gjykatës Ndër-Amerikane 
për të Drejtat e Njeriut në lidhje të drejtën e shtetësisë janë konfirmuar 
së fundmi në rastin e Dominikanët dhe Haitasit e Dëbuar k. Republikës 
Dominikane (vendim i 28 gushtit 2014, paragrafët 253-264) .
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E DREJTA

I.  PRETENDIMI PËR SHKELJE TË NENEVE 10 
     DHE 11 TË KONVENTËS

46.  Kërkuesi pretendoi në bazë të neneve 10 dhe 11 të Konventës se mohimi i 
pretenduar arbitrar i shtetësisë me natyralizim nga ana e shtetit të Letonisë 
ishte një masë ndëshkuese mbi të, pasi ai kishte shprehur ide dhe kishte 
ushtruar të drejtën e tij të tubimit, për të kritikuar qëndrimin e Qeverisë. 
Ai më tej u ankua se shkeljet e sipërpërmendura të të drejtave të tij, në 
kundërshtim me kërkesat e nenit 10 § 2 dhe neni 11 § 2 të Konventës, nuk 
ishin të përcaktuara me ligj, nuk ndiqnin një qëllim legjitim, nuk ishin 
proporcionale dhe nuk ishin të nevojshme në një shoqëri demokratike. 
Nenet 10 dhe 11 të Konventës parashikojnë si më poshtë:

Neni 10 (liria e shprehjes)
“1. Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë 

e mendimit dhe lirinë për të marrë ose për të dhënë informacione dhe 
ide pa ndërhyrjen e autoriteteve publike dhe pa marrë parasysh kufijtë. 
Ky nen nuk i ndalon Shtetet që të kërkojnë licencimin e ndërmarrjeve të 
transmetimit audio, kinematografik ose televiziv.

2.  Ushtrimi i këtyre lirive që përmban detyrime dhe përgjegjësi, mund t’u 
nënshtrohet atyre formaliteteve, kushteve, kufizimeve ose sanksioneve të 
parashikuara me ligj dhe që janë të nevojshme në një shoqëri demokratike, 
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.”

Neni 11 (Liria e tubimit dhe e organizimit)
1.  Çdokush ka të drejtën e lirisë së tubimit paqësor dhe të organizimit me të 

tjerët, duke përfshirë të drejtën e themelimit me të tjerë të sindikatave dhe 
të pjesëmarrjes në to për mbrojtjen e interesave të tij.

2.  Ushtrimi i këtyre të drejtave nuk mund t’u nënshtrohet kufizimeve të tjera 
përveç atyre që parashikohen me ligj dhe që janë të nevojshme në një 
shoqëri demokratike, në interes të sigurisë kombëtare ose sigurisë publike, 
për mbrojtjen e rendit dhe parandalimin e krimit, për ruajtjen e shëndetit ose 
të moralit, ose për mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive të të tjerëve. Ky nen nuk 
ndalon kufizime të ligjshme të ushtrimit të këtyre të drejtave nga pjesëtarë të 
forcave të armatosura, të policisë ose të administratës shtetërore.”

     47.  Qeveria mohoi të kishte shkelje të këtyre neneve.
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A.  Parashtrimet e palëve

1.  Kërkuesi
48.  Kërkuesi vuri në dukje se çështjet që kanë të bëjnë me shtetësinë nuk 

ishin në kompetencën ekskluzive të shtetit, nëse prekeshin të drejtat e 
njeriut. Ai parashtroi se Opinioni Këshillimor për Dekretet e Shtetësisë të 
lëshuara në Tunizi dhe Marok dhe rasti Nottenbohm reflektonin situatën e 
të drejtës ndërkombëtare në vitet 1923 dhe 1955, respektivisht, dhe jo në 
kohën e tanishme. Ai argumentoi se ka pasur një konsensus ndërkombëtar 
në rritje se, ligjet dhe praktikat për shtetësinë duhej të jenë në përputhje 
me parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare, në veçanti me 
legjislacionin për të drejtat e njeriut. Diskrecioni i shtetit në dhënien e 
shtetësisë nuk ishte krejtësisht i pa kufizuar; duke iu referuar nenit 15 § 1 
të Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, kërkuesi argumentoi se 
vendimet lidhur me shtetësinë duheshin shqyrtuar në dritën e të drejtave 
të njeriut. Ai përmendi paragrafët 32 dhe 140, përkatësisht, nga dy raste 
të rëndësishme përpara Gjykatës Ndër-Amerikane për të Drejtat e Njeriut 
(shih paragrafët 43 dhe 44 më lart). Kërkuesi pretendoi se qëndrimi Ndër-
Amerikan u konfirmua edhe në Evropë, duke u mbështetur në nenin 4 
të Konventës Evropiane për Shtetësinë dhe Raportin Shpjegues të saj. 
Kërkuesi e përshkroi statusin e tij si një “jo-shtetas” dhe e konsideronte 
veten një person “të privilegjuar” pa shtetësi në aspektin e së drejtës 
ndërkombëtare. Ai gjithashtu iu referua rastit Nottenbohm dhe shpjegoi 
se ai ka lindur në Letoni, vendbanimi i tij i përhershëm dhe qendra e 
interesave ka qenë në Letonë dhe gruaja e tij dhe dy vajzat jetonin në 
Letoni. Ai pohoi se ai nuk kishte asnjë lidhje të vërteta ose efektive me 
ndonjë vend tjetër.

49. Duke pranuar se e drejta për një shtetësi të caktuar nuk garantohet si e 
tillë nga Konventa ose protokollet e saj, kërkuesi u mbështet në vendimin6 
e Gjykatës në rastin Karassev k. Finlandës ((vendim), nr. 31414/96, 
GJEDNJ 1999-II ) dhe argumentoi se mohimi arbitrar i shtetësisë mund, 
në rrethana të caktuara, të ngrejë një çështje sipas nenit 8 të Konventës për 
shkak të ndikimit mbi të drejtat e një individi. Ai më tej iu referua rastit 
Genovese k. Maltës (nr. 53124/09, § 45, 11 tetor 2011), ku Gjykata kishte 
gjetur shkelje të nenit 14 në lidhje me nenin 8 për sa i përket mundësisë 
për të marrë shtetësi. Kërkuesi argumentoi se në edhe në forume të tjera 
ndërkombëtare ishte deklaruar, se kompetencat kombëtare për vendosjen 
e rregullave mbi shtetësinë nuk ishin përjashtuese; përpara Gjykatës 
së Drejtësisë të Bashkimit Evropian ai iu referua rastit të sipërcituar 
Rottmann. Ai gjithashtu argumentoi se, për qëllime të çështjes në fjalë, 

6 Për pranueshmërinë
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detyrimi për zvogëlimin e rasteve të pa shtetësisë kufizonte diskrecionin 
e Shtetit dhe, duke u mbështetur në rastin Andrejeva k. Letonisë ([GC], nr. 
55707/00, § 88, GJEDNJ 2009), pohoi se Letonia ishte i vetmi shtet me të 
cilin ai kishte lidhje të qëndrueshme ligjore.

50. Kërkuesi pranoi se ai nuk kishte të drejtë për të fituar shtetësinë letoneze 
bazë të Konventës; argumenti i tij ishte se të drejtat e tij sipas neneve 10 dhe 
11 ishin shkelur gjatë procesit të natyralizimit. Asgjë në jurisprudencën e 
Gjykatës nuk sugjeronte që mund të lindin çështje vetëm sipas nenit 8 dhe 
14. Qëndrimi i tij ishte se “mohimi arbitrar i shtetësisë” mund të ngrinte 
çështje sipas neneve 10 dhe 11. Kërkuesi argumentoi se ka pasur një lidhje 
të mjaftueshme shkakësore midis pjesëmarrjes së tij në veprimtari kundër 
futjes së gjuhës zyrtare të Shtetit të Republikës së Letonisë në shkolla të 
cilat kishin gjuhën ruse si gjuhën e zhvillimit të mësimit dhe vendimit 
pasues të Këshillit të Ministrave për të refuzuar natyralizimin e tij. Ai e 
konsideroi “refuzimin e dhënies së shtetësisë” një masë ndëshkuese ndaj 
tij, në përgjigje të aktiviteteve dhe deklaratave të tij.

51. Kërkuesi kundërshtoi argumentin e Qeverisë se rasti Ezelin duhej dalluar 
nga rasti konkret. Kërkuesi parashtroi se natyra dhe ashpërsia e sanksionit 
të shqiptuar ishin faktorë që duhet të merren parasysh kur vlerësohet 
proporcionaliteti i ndërhyrjes (ai iu referua Sürek k. Turqisë (nr. 1) [GC], 
nr. 26682/95, § 64, GJEDNJ 1999-IV). Refuzimi i dhënies së shtetësisë 
letoneze kishte pasur disa pasoja të menjëhershme për kërkuesin. Ai 
përmendi faktin që ai nuk mundi të qëndronte për zgjedhjet komunale 
të mbajtura në vitin 2005, sepse ai mund të ri-aplikonte për natyralizim 
vetëm pas një viti (neni 12 (6) i Ligjit për Shtetësinë). Një pasojë e tillë 
nuk kishte qenë se parashikueshme, duke parë mendimi pozitiv të Policisë 
së Sigurimit. Kërkuesi mbeti një “jo-shtetas” dhe ishte përjashtuar nga 
pjesëmarrja me të drejta të plota në proceset politike. Ai vuri në dukje 
se ai nuk kishte të drejtë të votonte ose të dilte si kandidat në zgjedhjet 
komunale apo parlamentare, ose në zgjedhjet për Parlamentin Evropian.

52.  Kërkuesi pranoi se sanksionet nuk e kishin penguar të shprehte mendimet 
e tij, por megjithatë sipas tij ato përbënin një lloj censure që e dekurajonin 
atë të kritikonte përsëri në të ardhmen (ai iu referua Lingens k. Austrisë, 8 
korrik 1986, § 44, Seria A nr. 103). Duke e përgjithësuar, kërkuesi parashtroi 
se masat e marra nga autoritetet vendase dekurajonin pjesëmarrjen e 
“jo-shtetasve” në debatet mbi çështjet e interesit të ligjshëm publik (ai 
përmendi Bladet Tromso dhe Stensaas k. Norvegjisë [GC], nr. 21980/93, 
§ 64, GJEDNJ 1999 -II).

53. Në përgjigje të argumentit të Qeverisë se ai nuk kishte përmbushur 
kushtin e besnikërisë, kërkuesi parashtroi se ekzistonte një dallim 
ndërmjet besnikërisë ndaj shtetit dhe besnikërisë ndaj qeverisë. Ai pranoi 
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se kërkesa e besnikërisë ndaj shtetit mund të jetë legjitim, por ajo nuk 
duhej përdorur për të luftuar pluralizmin e pikëpamjeve kur ato shprehen 
në përputhje me ligjin (ai iu referua Tanase k. Moldavisë [GC], nr. 7/08, 
§§ 166-167, GJEDNJ 2010). Më tej, kërkuesi pretendoi se Qeveria nuk 
ka prova që dëshmojnë për deklaratat e tij të pretenduara për rrëzimin 
e qeverisë, për thirrje për përdorimin e dhunës dhe për të shkaktuar 
një skandal ndërkombëtar. Ai ishte i habitur se si Qeveria i referohej 
raporteve të mediave, për të mbështetur pretendimet e saj, kur mund të 
gjendeshin prova më objektive. Ai iu referua mendimit pozitiv nga ana e 
Policisë së Sigurimit dhe përmendi se ai vetëm një herë kishte marrë një 
paralajmërim me shkrim për pjesëmarrje në një demonstratë dhe se nuk 
kishte qenë asnjëherë i dënuar penalisht; raportet e mediave reflektonin 
vetëm mendimet e autorëve të tyre. Ai u bazua në të njëjtat deklarata 
nga mediat (shih paragrafin 17 më sipër) për të argumentuar se protestat 
drejtoheshin vetëm kundër qeverisë së drejtuar nga ai Kryeministër e 
koalicioni qeverisës dhe jo kundër çdo qeverie legjitime; se ai nuk kishte 
dëshiruar në asnjë moment përdorimin e dhunës; ftesa e tij “për një 
ndeshje boksi në një klub sportiv policor” ishte bërë për të shmangur çdo 
dhunë në rrugë. Së fundi, deklaratat e bëra gjatë intervistës së tij të datës 
10 dhjetor 2004, nuk mund të ishin arsyet e refuzimit të kërkesës së tij për 
natyralizim nga Këshilli i Ministrave pasi ky vendim ishte më i vonshëm.

54. Në çdo rast, liria e shprehjes përfshinte edhe ide apo shprehje që fye-
jnë, tronditin apo shqetësojnë (ai përmendi Handyside k. Mbretërisë 
së Bashkuar, 7 dhjetor 1976, § 49, Seritë A nr. 24) dhe liria e tubimit 
mbronte gjithashtu demonstratat që mund të fyejnë apo mërzisin personat 
që kundërshtojnë idetë ose pretendimet që ata promovojnë (ai iu referua 
Plattform “Ärzte für das Leben” k. Austrisë, 21 qershor 1988, § 32, Seria 
A nr. 139). Për më tepër, kufijtë e kritikës ishin më të gjerë në lidhje me 
qeverinë se sa me individin privat (ai përmendi Castells k. Spanjës, 23 
prill 1992, § 46, Seria A nr. 236).

2.  Qeveria
55. Qeveria këmbënguli se ankimi i kërkuesit ishte një përpjekje e maskuar 

për t’u ankuar për faktin se kërkesa e tij për natyralizim ishte refuzuar. 
Ata pohuan se kërkuesi nuk kishte treguar se si refuzimi kishte cenuar 
apo kishte një ndikim negativ në të drejtat dhe liritë e tij sipas neneve 10 
dhe 11 të Konventës.

56. Sipas Qeverisë, refuzimi i kërkesës së shtetësisë së kërkuesit nuk prekte në 
asnjë mënyrë të drejtat dhe liritë e tij. Qeveria iu referua mbulimit të gjerë 
mediatik, në të cilin reflektoheshin deklarata publike të parashtruesit, ku 
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ai kishte shprehur lirisht pikëpamjet dhe qëndrimin e tij mbi reformën e 
arsimit dhe gjithashtu planet dhe veprimet e tij në lidhje me këtë çështje. 
Mbulimi mediatik reflektonte edhe pjesëmarrjen e kërkuesit në takimet 
dhe demonstrata në 2005. Ai kishte marrë detyrën e asistentit të një anëtari 
të Parlamentit Evropian, znj Ždanoka dhe kishte vazhduar të fliste kundër 
politikave qeveritare për sa i përket reformës arsimit. Qeveria përmendi 
shembuj specifike të mbledhjeve në të cilën kërkuesi kishte marrë pjesë 
që nga vendimi i vitit 16 nëntorit 2004 (për shembull, në një takim të 
6 dhjetorit 2004 në lidhje me reformën e arsimit). Përveç kësaj, ata 
përmendën se në vitin 2012 kërkuesi kishte qenë një nga organizatorët për 
mbledhjen e nënshkrimeve për të iniciuar një referendum për shtetësinë 
për “jo-shtetasit”. Në të njëjtin vit, kërkuesi kishte marrë pjesë në 
krijimin e një organi të quajtur “Kongresi i jo-shtetasve” dhe brenda saj, 
më 1 qershor 2013, ai ishte zgjedhur anëtar i një organi të vetë-shpallur 
“Kuvendi i të pa përfaqësuarve”. Ai kishte marrë pjesë në një numër 
konferencash, protestash dhe demonstratash, ku ai kishte shprehur lirisht 
mendimin e tij se “jo-shtetasve” duhet t’u jepej automatikisht shtetësia.

57. Kërkuesi as nuk ishte ndjekur penalisht dhe as ishte dënuar në ndonjë 
formë nga institucioneve shtetërore për opinionet apo vërejtje e tij publike. 
Qeveria iu referua rastit të Jokšas k. Lituanisë (nr. 25330/07, 12 nëntor 
2013) duke e konsideruar atë relevante për qëllimet e çështjes në fjalë, 
pasi edhe në atë çështje nuk ishte konstatuar ndërhyrje dhe rrjedhimisht 
nuk kishte pasur shkelje duke qenë se nuk kishte pasur sanksion disiplinor, 
ndjekje penale ose dënim për vërejtje publike.

58. Qeveria kundërshtoi pretendimin e kërkuesit se refuzimi nga ana e 
autoriteteve të Letonisë për t’i dhënë atij shtetësinë ishte një masë ndëshkuese 
dhe bëri dallimin e rastin aktual nga Ezelin k. Francës (26 prill 1991 Seria 
A nr. 202). Në rastin e fundit kërkuesi kishte marrë një sanksion disiplinore 
për pjesëmarrje në një demonstratë duke i lënë pasoja negative ligjore mbi të 
dhënat e punësimit të kërkuesit. Ndërsa në rastin konkret, refuzimi për 
dhënien e shtetësisë kishte pasur vetëm një pasojë të menjëhershme – pa 
mundësinë, në një moment të caktuar të kohës, për të marrë shtetësinë 
letoneze. Qeveria përsëriti se nuk ka pasur asnjë efekte negativ mbi të 
drejtat e kërkuesit sipas neneve 10 dhe 11 të Konventës dhe se refuzimi 
nuk e pengonte atë që të paraqiste kërkesë të re në të ardhmen.

59. Gjithashtu, Qeveria vërejti se, rasti i tanishëm duhej dalluar nga rastet 
Redfearn dhe Vogt, ku kërkuesit më pas kishin përjetuar vështirësi në 
punësim pas shkarkimit (Redfearn k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 
47335/06, 6 nëntor 2012, dhe Vogt k. Gjermanisë 26 shtator 1995, Seria A 
nr. 323). Nga ana tjetër, refuzimi i shtetësisë letoneze me natyralizim në 
rastin konkret nuk ka sjellë ndonjë pasojë të pakthyeshme për kërkuesin 
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duke qenë se ai mund të ri-aplikonte për marrjen e shtetësisë letoneze. As 
nuk krijonte ndonjë pasojë negative për karrierën e tij politike. Fakti se 
kërkuesi nuk kishte ri-aplikuar për natyralizim tregonte se ai kurrë nuk 
kishte pasur ndonjë qëllim të vërtetë për të marrë shtetësinë letoneze.

60. Qeveria iu referua Opinionit Këshillimor të sipër përmendur në lidhje 
me Dekretet e Shtetësisë të lëshuara në Tunizi dhe Morok dhe rastit 
Nottenbohm, duke argumentuar se sipas së drejtës ndërkombëtare çështjet 
e shtetësisë ishin në kompetencë ekskluzive të shteteve dhe ishin çështje 
që trajtoheshin brenda juridiksionit të këtyre shteteve. Rregullimi i 
çështjes së shtetësisë në të drejtën ndërkombëtare ka mbetur i fragmentuar 
- ai mbulon fusha të tilla si konfliktet e juridiksionit për të vendosur mbi 
shtetësinë në rastet e suksedimit të Shtetit por këto nuk ishin relevante 
për çështjen në fjalë. Qeveria përmendi se, përpjekjet për të vendosur 
një standard më të unifikuar në lidhje me çështjet e shtetësisë ishin ende 
duke u zhvilluar; për tu përmendur ishte fakti se Konventa Evropiane për 
Shtetësinë ishte ratifikuar vetëm nga 16 shtetet në kohën e dorëzimit të 
Qeverisë së vëzhgimeve të tyre të para (tani 20 shtete e kanë ratifikuar, 
shiko paragrafin 39 më lart).

61. Duke iu referuar jurisprudencës së Gjykatës së Strasburgut (Familja 
K. dhe Ë. K. Holandës, nr. 11278/84, vendim i Komisionit i 1 korrikut 
1985, Vendime dhe Raporte (DR) 43, fq. 216; Slepcik k. Holandës dhe 
Republikës Çeke, nr. 30913/96, vendim i Komisionit i 2 shtatorit 1996, 
DR 86-B, fq. 176; dhe Jazvinsky k. Republikës Sllovake (vendim), 
nr. 33088/96, 52236/99, 52451 / 99, 52452/99, 52453/99, 52455/99, 
52457/99, 52458/99, 52459/99, 7 dhjetor 2000), Qeveria përsëriti se e 
drejta për shtetësinë e një shteti të caktuar nuk ishte në mesin e të drejtave 
të garantuara nga Konventa dhe protokollet e saj.

62. Duke iu referuar vendimit të Gjykatës Kushtetuese në rastin nr. 2009-94-
01, Qeveria argumentoi se Shteti kishte një hapësirë të gjerë vlerësimi në 
lidhje me rregullimin e çështjeve të shtetësisë (shih paragrafin 36 më lart). 
Qeveria përsëriti se natyralizimi ishte një vendim politik i shtetit dhe se 
çdo Shtet kishte një mekanizëm që synonte identifikimin e shtetasve, të 
cilët ishin besnikë ndaj tij; shteti nuk mund të detyrohet t’u japë shtetësinë 
personave që konsiderohen jo të integruar, të jo besnikë dhe që nuk mund 
t’u besoje.

63. E drejta letoneze nuk garantonte të drejtën për të fituar shtetësinë me 
natyralizim; ajo thjesht njihte të drejtën për të aplikuar për marrjen e 
shtetësisë nëse plotësoheshin disa kritere. Më tej, Qeveria shpjegoi 
procesin me dy etapa të natyralizimit. Së pari, Bordi i Natyralizimit 
kryente detyrën administrative të marrjes dhe shqyrtimit të kërkesave 
individuale për të përcaktuar nëse plotësonin kriteret e përcaktuara me 
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ligj. Vendimi i Bordit i nënshtrohej shqyrtim gjyqësor në pajtim me 
nenin 17 (3) të Ligjit për Shtetësinë. Së dyti, kompetenca e Këshillit të 
Ministrave në këtë drejtim ishte e një natyre diskrecionare. Këshilli i 
Ministrave merrte parasysh konsideratat politike, përfshirë besnikërinë e 
personit ndaj Republikës së Letonisë. Këshilli i Ministrave kishte arritur 
në përfundimin se deklaratat dhe veprimet e kërkuesit kishin për qëllim 
destabilizimin e situatës në vend dhe se ai e kishte keqpërdorur procedurën 
e natyralizimit për të arritur këtë qëllim (shih paragrafin 17 më lart).

64. Për më tepër, deklaratat dhe veprimet e kërkuesit ishin të papajtueshme 
me vlerat themelore të Republikës së Letonisë si shtet demokratik dhe 
se ai nuk e kishte përmbushur kushtin e besnikërisë sipas nenit 18 të 
Ligjit. Duke iu referuar rastit të sipër përmendur Nottenbohm, Qeveria 
e konsideroi normale kërkesën që aplikantët të demonstronin një lidhje 
të vërtetë me vendin, shtetësinë e të cilit kërkonin të merrnin, duke 
përfshirë një nivel të caktuar të besnikërisë ndaj Republikës së Letonisë. 
Duke pranuar se në parim, neni 10 i Konventës mbron të drejtën për 
t’u shprehur në një mënyrë që fyen, trondit ose shqetëson, Qeveria, 
gjithashtu vuri në dukje se, një person që ushtron lirinë e tij të shprehjes 
merr mbi vete dhe disa detyrat dhe përgjegjësi, qëllimi i të cilave varet 
nga situata e veçantë (ata iu referuan Handyside, cituar më lart, §49). Në 
këndvështrimin e Qeverisë, kërkuesi ishte i detyruar të zgjidhte mjetet 
me të cilat dëshironte të arrinte qëllimet e tij dhe të mos jepte deklarata 
provokuese që nxisnin përdorimin e dhunës e që cenonin vlerat themelore 
të shoqërisë demokratike. Në mënyrë të ngjashme, ata vërejtën se neni 11 
i Konventës nuk mbronte ata që kishin qëllime përdorimin e dhunës që 
çonte në çrregullime publike (ata përmendën G. k. Republikës Federale 
të Gjermanisë, nr. 10833/84, vendim i Komisionit i datës 13 tetor 1987).

65. Në rastin në fjalë, kërkuesi kur shprehte ide në lidhje me komunitetin 
rus-folës dhe reformën e arsimit nuk mund të thuhet se ushtronte lirinë 
e tij të shprehjes apo tubimit. Refuzimi i dhënies së shtetësisë nëpërmjet 
natyralizimit nga Këshilli i Ministrave nuk kishte qenë ndëshkimi i 
kërkuesit por mbrojtja e demokracisë siç përcaktohet në Kushtetutë.

66. Së fundi, në vëzhgimet e tyre pas pranueshmërisë, Qeveria vuri në 
dukje se në procedurat e brendshme kërkuesi kurrë nuk ishte ankuar për 
ndonjë ndërhyrje apo kufizimi të lirisë së tij të shprehjes apo tubimit. Ai 
ishte ankuar shprehimisht vetëm në lidhje me vendimin për refuzimin e 
natyralizimit dhe prandaj ky rast duhej dalluar nga Heinisch k. Gjermanisë 
(nr. 28274/08, GJEDNJ 2011 (ekstrakte)).
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B.  Vlerësimi i Gjykatës

1.  Parimet e përgjithshme
67.  Vendimi7 i Dhomës së Madhe i Gjykatës në rastin e Mouvement raëlien 

suisse k. Zvicrës (nr. 16354/06, § 48, GJEDNJ 2012 (ekstrakte)) përsëriti 
parimet themelore për sa i përket lirisë së shprehjes (duke iu referuar 
rasteve Stoll k. Zvicrës [GC], nr. 69698/01, § 101, GJEDNJ 2007-V, dhe 
Steel and Morris k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 68416/01, § 87, GJEDNJ 
2005-II) si më poshtë:
“(i)Liria e shprehjes përbën një nga themelet bazë të një shoqërie 

demokratike dhe një nga kushtet bazë për progresin e saj dhe për 
vetë-përmbushjen e çdo individi. Sipas paragrafit 2 të nenit 10, kjo 
është e zbatueshme jo vetëm për ‘informacionet’ apo ‘idetë’ që janë të 
favorshme ose që konsiderohen si të padëmshme apo jo sinjifikative, 
por edhe për ato që fyejnë, tronditin ose shqetësojnë. Të tilla janë 
kërkesat për pluralizëm, tolerancë dhe largpamësi, pa të cilat nuk 
mund të ekzistojë “shoqëria demokratike”. Siç është përcaktuar 
në nenin 10, kjo liri është subjekt i përjashtimeve, të cilat ... duhet, 
megjithatë, të interpretohen në mënyrë rigoroze dhe çdo kufizim 
duhet të përcaktohet qartësisht ...

(ii) Mbiemri ‘i nevojshëm’, brenda kuptimit të nenit 10 § 2, nënkupton 
ekzistencën e një ‘nevoje të ngutshme shoqërore’. Shtetet Kontraktuese 
kanë një hapësirë të caktuar vlerësimi nëse ekziston një nevojë e tillë, 
por ajo i nënshtrohet edhe mbikëqyrjes evropiane, duke respektuar 
legjislacionin dhe vendimet që zbatohen në lidhje me të, 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 mbrojtura nga neni 10.

(iii) Detyra e Gjykatës, në ushtrimin e juridiksionit të saj mbikëqyrës, nuk 
merr rolin e autoriteteve kompetente kombëtare, por rishikon në bazë 
të nenit 10 vendimet e tyre bazuar në hapësirën e tyre të vlerësimit. 
Kjo nuk do të thotë se mbikëqyrja kufizohet në konstatimin nëse shteti i 
paditur ka ushtruar diskrecionin në mënyrë të arsyeshme, me kujdes dhe 
në mirëbesim; ajo që Gjykata duhet të bëj është të shqyrtojë ndërhyrjen 
e kundërshtuar në dritën e çështjes në tërësi dhe të përcaktojë nëse 
ka qenë ‘në përpjesëtim me qëllimin legjitim të ndjekur’ dhe nëse 
arsyet e dhëna nga autoritetet kombëtare për t’a justifikuar atë janë 
‘relevante dhe të mjaftueshme “.... Kështu, Gjykata duhet të sigurohet 
se autoritetet kombëtare kanë zbatuar standardet në përputhje 
me parimet e përcaktuara në nenin 10 dhe, për më tepër, se ishin 
mbështetur në një vlerësim të pranueshëm të fakteve relevante....”

7 Për pranueshmërinë dhe themelin
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68. Gjykata gjithashtu thekson “efektin frikësues” që sanksionet kanë në ushtrimin 
e lirisë së shprehjes. Ky efekt, i cili punon në dëm të shoqërisë në tërësi, është 
gjithashtu një faktor që ka të bëjë me proporcionalitetit e rrjedhimisht 
justifikimin për sanksionet e vendosura mbi individët (shih Kudeshkina 
k. Rusisë, nr. 29492/05, § 99 26 shkurt 2009 me referenca të mëtejshme).

69. Kufizimet e lirisë së organizimit të përcaktuar në nenin 11, ashtu si 
edhe për nenin 10, do të interpretohen në mënyrë strikte dhe mund të 
vendosen vetëm për arsye serioze dhe bindëse. Çdo ndërhyrje duhet t’i 
korrespondojë një “nevoje të ngutshme shoqërore”. Kështu, nocioni “i 
nevojshëm” nuk e ka fleksibilitetin e shprehjeve të tilla si “i dobishëm” 
ose “i dëshirueshëm” (shih Gorzelik dhe të tjerët k. Polonisë [GC], nr. 
44158/98, § 95, GJEDNJ 2004-I).

70.  Gjykata kohët e fundit ka përsëritur se pluralizmi, toleranca dhe largpamësia 
janë shenjat dalluese të një “shoqërie demokratike”. Edhe pse interesat 
individuale në disa raste duhet t’i nënshtrohen atyre të grupit, demokracia 
nuk do të thotë thjesht se pikëpamjet e shumicës gjithmonë duhet të 
mbizotërojnë: duhet të arrihet një ekuilibër që garanton një trajtim të drejtë 
të personave nga grupet e pakicave dhe shmang çdo shpërdorim të pozitës 
dominante të shumicës. Pluralizmi dhe demokracia duhet të jetë e bazuar 
tek dialogu dhe kompromisi dhe rrjedhimisht kërkohen kompromise të 
ndryshme në drejtim të individëve apo grupeve të individëve të cilat 
justifikohen nga qëllimi i ruajtjes dhe promovimit të idealeve dhe vlerave 
të një shoqërie demokratike (shih S.A.S k. Francës [GC ], nr. 43835/11, § 
128, GJEDNJ 2014 (ekstrakte) me referenca të mëtejshme). Respektimi 
nga ana e shtetit të pikëpamjeve të pakicës duke toleruar sjellje të cilat në 
vetvete nuk janë të papajtueshme me vlerat e një shoqërie demokratike 
apo tërësisht jashtë normave të sjelljes së një shoqërie të tillë, nuk krijojnë 
pabarazi të padrejta ose diskriminim, siguron pluralizmin kohezive dhe 
të qëndrueshëm dhe promovojnë harmoninë dhe tolerancën në shoqëri 
(shih, mutatis mutandis, Bayatyan k. Armeninës [GC], nr. 23459/03, § 
126, GJEDNJ 2011).

71. Gjykata u shpreh gjithashtu se “një vërejtje drejtuar kundër vlerave 
themelore të Konventës” është hequr nga mbrojtja e nenit 10 nëpërmjet 
nenin 17 (shih Lehideux dhe Isorni k. Francës, 23 shtator 1998, § 53, 
Raportet 1998-VII, dhe Garaudy k. Francës (vendim), nr. 65831/01, 
GJEDNJ 2003-IX). Liritë e garantuara me nenet 10 dhe 11 të Konventës 
nuk mund të privojnë autoritetet e një shteti, në të cilin një organizatë, 
përmes aktiviteteve të saj, rrezikon të drejtën e institucioneve të shtetit për 
t’u mbrojtur. Në lidhje me këtë, Gjykata thekson se ajo edhe më parë ka 
vendosur se, disa kompromise midis kërkesave të mbrojtjes së shoqërisë 
demokratike dhe të drejtave individuale, janë të natyrshme në sistemin 
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e Konventës. Që të ketë një kompromis të këtij lloji, ndërhyrja nga 
autoritetet duhet të jetë në përputhje me paragrafin 2 të nenit 11. Gjykata, 
pas një shqyrtimi të plotë, vendos, në dritën e të gjitha rrethanave të rasti, 
nëse neni 17 i Konventës duhet të zbatohet (shih Refah Partisi (Partia 
e Mirëqenies) dhe të tjerë k. Turqisë [GC], nr. 41340/98, 41342/98, 
41343/98 dhe 41344/98, § 96 , GJEDNJ 2003-II).

72. Gjykata vlerëson se, askush nuk duhet të mbështetet në dispozitat e 
Konventës me qëllim që të dobësojë ose shkatërrojë idealet dhe vlerat e 
një shoqërie demokratike. Si rrjedhojë, për të garantuar stabilitetin dhe 
efikasitetin e një sistemi demokratik, shteti duhet të marrë masa të veçanta 
për të mbrojtur veten. Sa herë që një shtet synon të mbështetet në parimin e 
“një demokracie të aftë për të mbrojtur veten” për të justifikuar ndërhyrjen 
në të drejtat individuale, ajo duhet të vlerësojë me kujdes qëllimin dhe 
pasojat e masës në shqyrtim, për të siguruar që bilanci i lartpërmendur të 
jetë arritur (shih Ždanoka k. Letonisë [GC], nr. 58278/00, §§ 99 dhe 100, 
GJEDNJ 2006-IV).

73. Së fundi, Gjykata rithekson se “e drejta e shtetësisë”, e ngjashme me 
atë të sanksionuar në nenin 15 të Deklaratës Universale të të Drejtave të 
Njeriut, ose e drejta për marrjen ose mbajtjen e një shtetësinë të veçantë, 
nuk është e garantuar nga Konventa ose protokollet e saj. Megjithatë, 
Gjykata nuk e ka përjashtuar mundësinë që mohimi arbitrar i shtetësisë 
në rrethana të caktuara të mund të ngrejë një çështje sipas nenit 8 të 
Konventës për shkak të ndikimit që një mohim i tillë mund të ketë në 
jetën private të individit (shih Karassev, cituar më lart, dhe Slivenko dhe 
të tjerët k. Letonisë (vendim) [GC], nr. 48321/99, § 77, GJEDNJ 2002-
II). Po kështu, Gjykata ka vendosur se Konventa ose protokollet e saj nuk 
garantojnë të drejtën për të hequr dorë nga shtetësia; por kjo nuk do të 
thotë që refuzimi arbitrar i kërkesës për të hequr dorë nga shtetësia në disa 
rrethana shumë të jashtëzakonshme mund ngrejë një çështje sipas nenit 8 
të Konventës, nëse një refuzim i tillë ka ndikim në jetën private të individit 
(shih Riener k. Bullgarisë, nr. 46343/99, §§ 153-154, 23 maj 2006).

74. Kështu, Gjykata ka vërejtur se në rrethana kur një Shtet anëtar ka shkuar 
përtej detyrimet e tij sipas nenit 8 në krijimin e një drejte shtetësie dhe 
ka vendosur një procedurë për këtë qëllim, ai Shtet rrjedhimisht duhet të 
sigurojë që e drejta të garantohet pa diskriminim brenda kuptimit të nenit 
14 të Konventës (shih Genovese, cituar më lart, § 34).

2.  Zbatimi i këtyre parimeve në çështjen konkrete
75. Gjykata vëren se, kërkuesi pretendon se liria e tij e shprehjes dhe tubimit 

janë cenuar nga fakti se Këshilli i Ministrave ka refuzuar kërkesën e tij 
për të marrë shtetësinë letoneze përmes natyralizimit, duke e ndëshkuar 
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kështu për pikëpamjet e tij dhe duke krijuar mbi të efektin frikësuar në 
lidhje me ushtrimin e lirive të tij. Qeveria deklaroi se duhej bërë dallimi 
ndërmjet vendimit për mos dhënien e shtetësisë me natyralizim dhe të 
drejtës së lirisë së shprehjes, kur kjo e fundit mund të ushtrohej lirshëm 
nga kërkuesi pavarësisht nëse e mbante apo jo shtetësinë letoneze.

76. Në kuadër të vendimit të Gjykatës për t’ia bashkuar shqyrtimit të themelit, 
kundërshtimin e Qeverisë për juridiksionit ratione materiae të Gjykatës 
(shih paragrafin 4 më lart), pyetja e parë që Gjykata duhet të përcaktojë 
është nëse nenet 10 dhe 11 janë të zbatueshme në rrethanat e rasti konkret.

77. Kërkuesi pretendoi se refuzimi për t’i dhënë shtetësinë letoneze përmes 
natyralizimit ishte një masë ndëshkuese në përgjigje të qëndrimeve të 
tij të shprehura gjatë demonstratave të ndryshme kundër reformës 
arsimore. Megjithatë, Gjykata vëren se, kërkuesi kishte qenë në gjendje 
të kishte pasur mundësi të shprehte lirisht pikëpamjet e tij, të cilat edhe 
ishin raportuar gjerësisht në mediat e asaj kohe (shih paragrafët 8, 15, 
17 dhe 56 më lart). Përveç kësaj, ai vazhdoi t’i shprehë pikëpamjet e 
tij mbi reformën e arsimit pa asnjë pengesë, edhe pasi kërkesa e tij për 
natyralizim ishte refuzuar (shih paragrafët 8 dhe 15 më lart). Për më tepër, 
kërkuesi kishte mbetur politikisht aktiv dhe kishte vazhduar të shprehte 
pikëpamjet e tij edhe për çështje të tjera të interesit publik (shih paragrafin 
56 më lart). Gjykata vëren se pasja ose jo e një gjendje civile të caktuar nuk 
duket se ka ndërhyrë tek zhvillimi i aktiviteteve qytetare të kërkuesit. Edhe 
pse kërkuesi pretendoi se, vendimi lidhur me kërkesën e tij të natyralizimit 
kishte ndikuar në guximin e tij për të folur dhe, për këtë arsye, kishte 
penguar pjesëmarrjen e tij në debate mbi çështje të interesit publik, Qeveria 
ka parashtruar prova të shumta që vërtetojnë të kundërtën (shih paragrafët 
8, 15, 17 dhe 56 më lart) dhe kërkuesi nuk kishte mundur të mbështeste më 
tej pretendimin e tij ose të paraqiste prova në lidhje me këtë. As nuk ishin 
parashtruar informacione të tjera në Gjykatë që sugjeronte se politika e 
Qeverisë lidhur me shtetësinë mund të gjeneronte një efekt frikësues për 
kërkuesin ose të tjerë që shprehin pikëpamje të ngjashme.

78. Kërkuesi përmendi një pasojë të prekshme të refuzimit të natyralizimit: 
ai nuk mund të votonte ose tw kandidonte për zgjedhjet komunale dhe 
parlamentare, apo zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Megjithatë, 
Gjykata vëren se ky pretendim i kërkuesit nuk ka të bëjë me të drejtat 
që janë të përcaktuara në nenin 3 të Protokollit 1 të Konventës (shih në 
ndryshim me Ždanoka, cituar më lart, § 73). As kërkuesi nuk pretendon 
shkelje të nenit 8 të Konventës për shkak të mos qenit në gjendje për të 
ruajtur statusin e tij aktual civil (në ndryshim me Kurić dhe të tjerët k. 
Sllovenisë [GC], nr. 26828/06, § 314, GJEDNJ 2012 (ekstrakte) ). Mbi 
të gjitha, vendimi i Gjykatës mbi pranueshmërinë e kërkesën konkrete 
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para saj, përcakton objektin e kësaj çështje dhe ajo nuk përfshin ndonjë 
pretendim tjetër përveç atyre sipas neneve 10, 11 dhe 13 të Konventës 
(shih paragrafët 3 dhe 4 më lart).

79. Për më tepër, vetë kërkuesi pranoi se ai kurrë nuk kishte qenë objekt i një 
dënimi penal për shkak të shprehjes së mendimit të tij apo për pjesëmarrje 
në ndonjë demonstratë. Nga faktet para Gjykatës del se ai kishte marrë një 
paralajmërim për pjesëmarrjen në një protestë; Megjithatë, ai nuk ka dhënë 
hollësira të mëtejshme në këtë drejtim-datën, vendin apo kontekstin.

80. Gjykata tani do të vlerësojë nëse vendimi mbi natyralizimin kishte 
pasur karakter ndëshkues për sa i përket ushtrimit të lirisë së kërkuesit 
të shprehjes dhe tubimit. Në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, 
vendimet për dhënien e shtetësisë me natyralizim apo ndonjë formë tjetër 
janë çështje kryesisht që janë në juridiksionin e vet Shtetit; ato rregullohen 
zakonisht mbi bazën e kritere të ndryshme që kanë për qëllim krijimin e 
një lidhje mes shtetit dhe personit që kërkon shtetësinë (shih paragrafët 
37 dhe 38 më lart). Edhe pse Konventa Evropiane për Shtetësinë nuk 
është ratifikuar gjerësisht nga shtetet anëtare të Këshillit të Evropës (shih 
paragrafin 39 më lart), siç është theksuar në Raportin e saj Shpjegues, 
përkufizimi që i bën shtetësisë mbështetet në kuptimin tradicional të një 
lidhje të shtetësisë siç shprehet nga GJND në çështjen Nottenbohm (shih 
paragrafët 40 dhe 41 më lart). Zgjedhja e kritereve për natyralizimin, në 
parim, nuk i nënshtrohet rregullave të veçanta të së drejtës ndërkombëtare 
dhe Shtetet janë të lira të vendosin në lidhje me natyralizimin e individëve 
(shih paragrafin 38 më lart). Në situata të caktuara, megjithatë, diskrecioni 
i të Shtetit mund të kufizohet nga parimi i mosndërhyrjes, sipas të cilit një 
Shtet është i ndaluar të ndërhyjë në punët e brendshme apo të jashtme të 
një Shteti tjetër (shih Aktivitetet Ushtarake dhe Para ushtarake në dhe 
kundër Nikaraguas (Nikaragua k. Shteteve të Bashkuara të Amerikës), 
Shqyrtimi në themel, vendim i GJND i datës 27 qershor 1986, paragrafët 
202-205). Megjithatë, një kufizim i tillë nuk mund të konsiderohet 
relevant për qëllimet e çështjes në fjalë.

81. Në këtë drejtim, kërkuesi shtoi dy argumente për të mbështetur prete-
ndimin se diskrecioni i Shtetit nuk ishte krejtësisht i pa kufizuar në 
çështjet që lidhen me dhënien e shtetësisë. Së pari, ai iu referua Deklaratës 
Universale të të Drejtave të Njeriut dhe jurisprudencës së Gjykatës Ndër-
Amerikane për të Drejtat e Njeriut. Megjithatë, siç Gjykata ka theksuar 
më lart, në bazë të Konventës nuk ka “të drejtë të shtetësisë”, të ngjashme 
me atë të nenit 15 të Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut (shih 
paragrafin 73 më lart). Referenca e kërkuesit në jurisprudencën e Gjykatës 
Ndër-Amerikane për të Drejtat e Njeriut është gjithashtu e gabuar, pasi 
Konventa Amerikane për të Drejtat e Njeriut, e cila është një instrument 
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rajonal, shprehimisht parashikon të drejtën e shtetësisë në nenin 20 (shih 
paragrafët 43 -45 sipër).

82. Argumenti i dytë i kërkuesit ishte se diskrecioni i Shtetit ishte i kufizuar 
nga detyrimi për të reduktuar pa shtetësinë. Gjykata vëren se kërkuesi i 
përket një kategorie banorësh në Letoni, të cilëve u ishte dhënë një status i 
veçantë civil në bazë të së drejtës së brendshme - “rezidentë të përhershëm 
jo-shtetas” (nepilsoņi) – që ishin, qytetarët e ish-Bashkimit Sovjetik që 
kishin humbur shtetësinë e tyre sovjetike pas shpërbërjes së Bashkimit 
Sovjetik dhe që duke u quajtur kështu nuk kishin marrë asnjë shtetësi 
tjetër (shih, për më shumë detaje në lidhje me kategoritë e banorëve të 
Letonisë, Slivenko, cituar më lart, §§ 50-53, dhe Sisojeva dhe të tjerë, 
cituar më lart, §§ 46-47). Kërkuesi nuk ka treguar se si pasja ose jo e një 
statusi të caktuar sipas së drejtës së brendshme, do të kishte ndikuar në 
ushtrimin e lirisë së tij të shprehjes dhe tubimit.

83. Duke u kthyer tani në sistemin e Konventës, Gjykata rithekson se në 
rrethana të caktuara ka vendosur që, vendimet arbitrare ose diskriminuese 
në lidhje me shtetësisnë mund të ngrenë çështje të së drejtës ndërkombtare 
të të drejtave të njeriut në përgjithësi dhe Konventës në vecanti (shih rastet 
e sipërcituar e Karassev, Riener, §153, dhe Genovese, § 34). Megjithatë, 
siç u përmend më lart, as Konventa dhe as e drejta ndërkombëtare në 
përgjithësi nuk parashikojnë të drejtën për të fituar një shtetësi të caktuar. 
Kërkuesi e ka pranuar këtë. Gjykata vëren se Ligji letonez për Shtetësinë 
nuk i njeh kërkuesit të drejtën e pa kushtëzuar për marrjen e shtetësisë 
letoneze (shih paragrafët 20, 29 dhe 63 më lart) dhe se vendimet negativ të 
Këshillit të Ministrave nuk mund të shihet si mohimi arbitrar i shtetësisë 
(shih në ndryshim Genovese, cituar më lart, § 34).

84.  Çështja nëse kërkuesi ka apo jo një të drejtë të diskutueshme për të marrë 
shtetësinë e një shteti, duhet në parim të zgjidhet duke iu referuar të 
drejtës së brendshme të atij shteti (shih Kolosovskiy k. Letonisë (vendim), 
nr. 50183/99, 29 janar 2004). Në mënyrë të ngjashme, pyetja nëse një 
personi i është mohuar shtetësia e një shteti arbitrarisht në një mënyrë 
të tillë që ngre çështje sipas Konventës, duhet të përcaktohet duke iu 
referuar rregullimeve të së drejtës së brendshme (shih Fehér dhe Dolník 
k. Slovakisë (vendim), nr. 14927/12 dhe 30415/12, § 41, 21 maj 2013). 
Zgjedhja e kritereve për dhënien e shtetësisë me natyralizim në përputhje 
me të drejtën e brendshme është e lidhur me natyrën e lidhjes ndërmjet 
shtetit dhe individit në fjalë që çdo shoqëri e konsideron të nevojshme për 
të ekzistuar. Në shumë juridiksione, marrja e shtetësisë është shoqëruar me 
një betim besnikërie ku individi premton besnikëri ndaj shtetit. Gjykata 
ka adresuar çështjen e besnikërisë, megjithëse në një kontekst pak më 
të ndryshëm, atë të të drejtave zgjedhore dhe ka bërë dallimin ndërmjet 



140

besnikërisë ndaj shtetit dhe besnikërisë ndaj qeverisë (shih Tanase, cituar 
më lart, § 166).

85. Gjykata vëren se vlerësimi i besnikërisë për qëllimet të vendimit të 
natyralizimit në rastin në fjalë nuk i referohet besnikërisë ndaj qeverisë 
në pushtet, por më tepër ndaj Shtetit dhe Kushtetutës. Gjykata vëren se 
një shtet demokratik ka të drejtë të kërkojë që, personat të cilët dëshirojnë 
të marrin shtetësinë e saj, të jenë besnikë ndaj shtetit dhe në veçanti 
ndaj parimeve kushtetuese mbi të cilat është themeluar. Kërkuesi nuk 
e ka kundërshtuar këtë. Gjykata pranon pretendimin e kërkuesit se, në 
ushtrimin e lirisë së shprehjes dhe tubimit, ai është i lirë të mos pajtohet 
me politikat e qeverisë për sa kohë sa këto kritika zhvillohen në përputhje 
me ligjin; gjithashtu është e vërtetë se kufijtë e kritikës së lejueshme janë 
më të gjerë në lidhje me qeverinë sesa në lidhje me një person privat apo 
edhe një politikan. Megjithatë, kjo është një çështje krejtësisht e ndryshme 
nga çështja e kritereve të përcaktuara për natyralizimin dhe procedurat e 
tij, të cilat janë të dyja të përcaktuara nga se drejta e brendshme. Kërkesa 
e besnikërisë ndaj Shtetit dhe Kushtetutës nuk mund të konsiderohet si 
një masë ndëshkuese e tillë që ndërhynë në lirinë e shprehjes dhe tubimit. 
Përkundrazi, ky është një kriter që duhet të përmbushet nga çdo person që 
kërkon të marrë shtetësinë letoneze përmes natyralizimit.

86. Gjykata nuk sheh se në çfarë mënyre kërkuesi është penguar të shprehë 
mospajtimin e tij me politikën e qeverisë mbi çështjen e interesit të tij. 
Nuk ka as fakte të tregojnë se ai ishte penguar nga pjesëmarrja në takimet 
apo lëvizje.

87. Rrjedhimisht, nenet 10 dhe 11 të Konventës nuk janë të zbatueshme në 
rrethanat e çështjes në fjalë dhe Gjykata pranon kundërshtimin e Qeverisë.

II.  PRETENDIMI PËR SHKELJE TË NENIT 13 TË KONVENTËS

88. Kërkuesi, gjithashtu, pretendoi se nuk kishte asnjë mjet efektiv ligjor të 
brendshëm, sipas nenit 13 të Konventës, në lidhje me të drejtat e tij që ai 
pretendonte se i ishin shkelur, për shkak të vendimit të Senati i Gjykatës 
së Lartë se vendimi i Këshillit të Ministrave ishte politik. Ai vërejti se 
kërkesa për rishikim mbikëqyrës nga prokurori publik nuk ishte një mjet 
efektiv ligjor pasi vendimi i tij në rastin konkret nuk ishte subjekt ankimit.

89. Neni 13 i Kushtetutës parashikon si më poshtë:
“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.”
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90.  Qeveria kundërshtoi.
91.  Siç Gjykata ka vendosur në shumë raste, neni 13 i Konventës garanton 

disponueshmërinë në nivel kombëtar të një mjeti ligjor në çfarë do 
formë qoftë ai i përcaktuar nga rendi i brendshëm ligjor, për të siguruar 
zbatimin e thelbit të të drejtave dhe lirive të Konventës. Efekti i nenit 
13 është sigurimi i një mjeti vendor që të merret me substancën e një 
“kërkesë të diskutueshme” sipas Konventës dhe për t’i dhënë zgjidhjen 
e përshtatshme. Shtetet kontraktuese janë të lira për të zgjedhur mënyrën 
e përmbushjes së detyrimeve sipas kësaj dispozite të Konventës (shih, 
për shembull, Bazjaks k. Letonisë, nr. 71572/01, § 127, 19 tetor 2010, me 
referenca të mëtejshme).

92.Pasi ka konstatuar tashmë se nenet 10 dhe 11 të Konventës nuk janë të 
zbatueshme në rastin konkret, Gjykata arrin në të njëjtin përfundim në 
lidhje me nenin 13, duke qenë se nuk ka një “kërkesë të diskutueshme” 
sipas Konventës (shih Boyle dhe Rice k. Mbretërisë së Bashkuar, 27 prill 
1988 § 52, Seria A nr. 131).

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA NJËZËRI,

1.  Vendos, se nenet 10 dhe 11 të Konventës nuk janë të zbatueshme;
2.  Vendos, se neni 13 i Konventës nuk është i zbatueshëm.

Hartuar në gjuhën angleze dhe njoftuar me shkrim më 13 janar 2015, sipas 
nenit 77 § § 2 dhe 3 të Rregullores së Gjykatës.

 Françoise Elens-Passos Päivi Hirvelä 
                  Kancelare Kryetare



Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA  ROHLENA k. REPUBLIKËS ÇEKE

(Kërkesa nr.59552/08)

VENDIM

STRASBURG

27 janar 2015

Ky vendim është i formës së prerë. Atij mund t’i bëhen rishikime në redaktim.
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Në çështjen Rohlenak. Republikës Çeke,

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, e mbledhur në një Dhomë të 
Madhe të përbërë nga:

DeanSpielmann,Kryetar, 
Josep Casadevall, 
Guido Raimondi, 
Ineta Ziemele, 
Isabelle Berro, 
Elisabeth Steiner, 
Päivi Hirvelä, 
Mirjana Lazarova Trajkovska, 
Işıl Karakaş, 
Kristina Pardalos, 
Paulo Pinto de Albuquerque, 
Aleš Pejchal, 
Valeriu Griţco, 
FarisVehabović, 
Dmitry Dedov, 
Egidijus Kūris, 
Robert Spano, gjyqtarë, 
e nga Michael O’Boyle, Zëvëndës Kancelar,

Pasi e diskutoi çështjen në dhomë këshillimi më 9 prill 2014 dhe më19 nëntor 2014,
Jep këtë vendim, të miratuar në këtë datë të fundit:

PROCEDURA

1.  Në zanafillë të kësaj çështjeje ndodhet një kërkesëpadi (nr. 59552/08) e 
drejtuar kundër Republikës Çeke dhe me anë të së cilës një shtetas i këtij 
shteti, Z. PetrRohlena (“paditësi”), i është drejtuar Gjykatës më 4 dhjetor 
2008 në bazë të nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të 
Njeriut dhe të Lirive Themelore (“Konventa”).

2.  Paditësi është përfaqësuar nga Z. J. Kružík, avokat në Bërno. Qeveria 
çeke (“Qeveria”) është përfaqësuar nga agjenti i saj, Z. V.A. Schorm, i 
Ministrisë së Drejtësisë.

3.  Duke iu referuar nenit 7 të Konventës, paditësi mbronte në veçanti mendimin 
se, duke e dënuar për një vepër penale të vazhduar, juridiksionet e brendshme 
e kishin zbatuar ligjin penal në mënyrë prapavepruese, në dëm të tij.



144

4.  Kërkesëpadia i është caktuar Seksionit të Pestë të Gjykatës (neni 52 § 1 i 
Rregullores). Më 14 nëntor 2011, kryetari i Seksionit të Pestë ka vendosur 
t’ia njoftojë atë Qeverisë. Më 18 prill 2013, një Dhomë e këtij Seksioni e 
përbërë nga MarkVilliger, kryetar, AngelikaNuβberger, GannaYudkivska, 
AndréPotocki, PaulLemmens, HelenaJäderblom, AlešPejchal, gjyqtarë, 
dhe ngaClaudiaWesterdiek, sekretare seksioni, ka dhënë vendimin e saj. 
Ajo dilte aty në përfundim, njëzëri, për pranueshmërinë e padisë së ngritur 
në fushën e nenit 7 të Konventës, për papranueshmërinëe kërkesëpadisë 
lidhur me çdo kërkesë tjetër shtesë dhe se nuk kishte pasur shkelje të nenit 
7. Vendimit i ishte bashkëngjitur paraqitja e mendimit pajtues të gjyqtarit 
Lemmens.

5.  Më 9 shtator 2013, duke i dhënë të drejtë kërkesës së paraqitur nga paditësi 
më11 korrik 2013, Kolegji i Dhomës së Madhe ka vendosur t’ia kalojë 
çështjen kësaj të fundit në zbatim të nenit 43 të Konventës.

6.  Përbërja e Dhomës së Madhe është vendosur në përputhje me dispozitat e 
neneve 26 §§ 4 e 5 të Konventës dhe 24 të Rregullores.

7.  Më 16 janar 2014, kryetari i Gjykatës ka vendosur të anulohet seanca e 
parashikuar për çështjen në fjalë dhe procedura të vijohet me shkrim.

8.  Si paditësi ashtu edhe Qeveria kanë paraqitur vërejtje plotësuese me shkrim 
rreth themelit (neni 59 § 1 i Rregullores) dhe u janë përgjigjur pyetjeve 
specifike që u kishte drejtuar atyre Dhoma e Madhe.

FAKTET

I.  RRETHANAT E ÇËSHTJES

9.   Paditësi ka lindur më1966 dhe është me vendbanim në Bërno.
10.  Më 29 maj 2006, ai u akuzua zyrtarisht nga prokurori bashkiak i Bërnos se, 

së paku gjatë periudhës që përfshihej midis vitit 2000 dhe 8 shkurtit 2006, 
e kishte keqtrajtuar bashkëshorten e tij në mënyrë të përsëritur fizikisht 
e psikologjikisht kur ishte në gjendje të dehur. Ai akuzohej se e kishte 
sulmuar atë me fjalë, se e kishte goditur në kokë me dorë e me grusht, se 
e kishte qëlluar me shuplakë, se e kishte kapur për fyti, se ishte përpjekur 
t’i zinte frymën, se e kishte përplasur ndaj orendive ose në dysheme, 
se e kishte shtyrë nëpër shkallë dhe se e kishte goditur me shkelma. Ai 
akuzohej gjithashtu se kishte rrahur fëmijët, se i kishte lënë të gjitha paratë 
e familjes nëpër lojëra fati dhe se kishte thyer enët. Ai i paskësh shkaktuar 
kështu të shoqes hematoma, kontuzione dhe një frakturë në hundë, çka 
e paskësh detyruar këtë të fundit të vizitohej te mjeku më 26 qershor 
2000, më 18 korrik 2003 dhe më 8 shkurt 2006, pas sulmeve të pësuara 
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përkatësisht më 24 qershor 2000, më 17 korrik 2003 dhe më 8 shkurt 
2006. Ai qenkësh përpjekur ta dërrmonte të shoqen psikologjikisht me 
qëllimin për ta sunduar. Sipas prokurorit, paditësi ishte bërë kështu fajtor 
për veprën penale “të vazhdueshme” (trvajícítrestnýčin) të keqtrajtimit 
ndaj një personi që jetonte nën të njëjtën strehë me të, nëkuptimin e nenit 
215a §§ 1 et 2 b) të Kodit Penal çek “Kodi Penal”, ndërsa veprimet e tij 
të kryera përpara parashikimit të kësaj vepre penale më 1 qershor 2004 
përbënin akte dhune ndaj një individi ose një grupi individësh, vepër e 
parashikuar nga neni 197a i Kodit Penal, si edhe për goditje e plagosje, 
vepër e parashikuar nga neni 221 i Kodit Penal.

11. Më 18 prill 2007, Gjykata Bashkiake e Bërnos (“Gjykata Bashkiake”) 
e gjykoi paditësin fajtor për keqtrajtim ndaj një personi që jetonte 
nën të njëjtën strehë me të, shkelje të cilën ai e kishte kryer të paktën 
gjatë periudhës që përfshihej midis vitit 2000 dhe 8 shkurtit 2006 sipas 
mënyrës së vënë në dukje në aktakuzë, e cila saktësonte gjithashtu se 
keqtrajtimet ishin të përsëritura. Ajo e dënoi atë me dy vjet e gjysmë 
burgim me kusht, të shoqëruar me një afat vënieje në provë për pesë vjet, 
dhe e detyroi atë t’i nënshtrohej një mbikëqyrjeje dhe një mjekimi kundër 
alkoolit. Gjykata e mbështeti vendimin e saj mbi deponimet e paditësit, 
të viktimës (bashkëshortes së tij) dhe të disa dëshmitarëve, mes të cilëve 
fëmijët e çiftit, të cilët kishin treguar mes incidentesh të tjera dhjetë raste 
ku paditësi e kishte fyer me fjalë bashkëshorten e tij, katër raste ku ai 
e kishte kapur nga krahët përpara se të orvatej t’i zinte frymën si edhe 
sulme me fjalë dhe/ose fizike që ai i bënte asaj çdo muaj, dhe ajo mori 
në konsideratë dokumente të shkruara e ekspertiza. Ajo mori gjithashtu 
parasysh pohimet e paditësit, i cili e kishte njohur ekzistencën e grindjeve 
dhe dhunës fizike në marrëdhënien e tij me të shoqen dhe e kishte pranuar 
veçanërisht se e kishte goditur këtë të fundit me shuplaka e me grushte.

Duke përcaktuar cilësimin për keqtrajtim ndaj një personi që jetonte nën 
të njëjtën strehë me të, në kuptimin e nenit 215a §§ 1 e 2 b) të Kodit Penal 
ashtu siç ishte ky në fuqi që prej 1 qershorit 2004, Gjykata çmoi se ky cilësim 
përfshinte gjithashtu edhe veprimet e kryera nga i interesuari përpara kësaj date, 
meqenëse në çastin e kryerjes së tyre ato përbënin të paktën veprën e akteve 
të dhunshme kundër një individi ose një grupi individësh, të parashikuar nga 
neni 197a i Kodit Penal. Ajo qe më së fundi e mendimit se, duke pasur parasysh 
kohëzgjatjen e veprimeve në fjalë, shkelja e kryer në këtë çështje ishte e një 
shkalle rrezikshmërie mjaft të lartë e cila e përligjte një dënim që shkonte nga dy 
deri në tetë vjet burgim në bazë tëparagrafit 2 të nenit215a të Kodit Penal. Duke 
marrë parasysh disa rrethana lehtësuese, sidomos pohimet e vetë paditësit dhe 
qenien e tij i padënuar më parë, ajo i dha atij një dënim me burgim të përafërt me 
afatin minimal, të shoqëruar me kusht.
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12.Paditësi iu drejtua Gjykatës Rajonale të Bërnos me një apelim ku ai 
kundërshtonte atë përcaktim të fakteve që kishte kryer Gjykata Bashkiake 
si edhe atë vlerësim, sipas tij të njëanshëm, të provave të bërë prej saj. Më 
6 shtator 2007, Gjykata e rrëzoi ankimin e tij. Ajo nuk vërejti asnjë të metë 
në procedurën e mëparshme dhe e çmoi si në përputhje me dispozitat e 
Kodit Penal cilësimin që u ishte dhënë veprimeve të të interesuarit.

13. Më 21 shkurt 2008, Gjykata e Lartë e rrëzoi si haptazi të pabazuar 
rekursin për prishje vendimi të paraqitur nga paditësi. Ky i fundit mbronte 
mendimin se gjyqtari i themelit e kishte shtrirë zbatimin e nenit 215a të 
Kodit Penal edhe te veprimet që ai kishte kryer përpara datës 1 qershor 
2004, ndërkohë që vepra e keqtrajtimit nuk ekzistonte ende në të drejtën 
e brendshme. Rreth kësaj pike, duke iu referuar vendimit të saj nr. Tzn 
12/93 të datës 8 dhjetor 1993, Gjykata e Lartë deklaroi se kur kishte, 
ashtu si në çështjen në fjalë, “vazhdim të veprës penale” (pokračování v 
trestnémčinu), dhe ky i fundit quhej se përbënte po të njëjtin veprim të 
vetëm, cilësimi penal duhej të vlerësohej sipas kutit të ligjit në fuqi në 
datën e shfaqjes së fundit të veprës penale. Ajo tha se ky ligj zbatohej pra 
edhe për veprimet e kryera para hyrjes së tij në fuqi, me kusht që ato të 
dënoheshin penalisht nga ligji i mëparshëm. Në rastin konkret, ajo qe e 
mendimit se veprimet që kishte kryer paditësi përpara ndryshimit të Kodit 
Penal të bërë më1 qershor 2004 përbënin të paktën një vepër penale të 
parashikuar nga nenet 197a ose 221 § 1 të Kodit Penal. Përveç kësaj, duke 
parë dosjen, ajo doli në përfundimin se veprimet e të akuzuarit, ashtu siç 
ishin parashtruar nëdispozitivin e vendimit të shkallës së parë, i mblidhnin 
të gjitha elementet ligjore të veprës penale të keqtrajtimit ndaj një personi 
që jetonte nën të njëjtën strehë me të, në kuptimin e nenit 215a §§ 1 e 2 
b) të Kodit Penal. Lidhur me pikën e vazhdimit të veprës penale, ajo vuri 
në dukje se keqtrajtimi përbënte në vetvete një keqtrajtim të karakterizuar 
nga njëfarë shtrirjeje në kohë. Ajo çmoi se, që të quhej se ishte shtrirë në 
kohë, kjo vepër penale duhej të ishte kryer gjatë një periudhe disamujore. 
Meqenëse paditësi e kishte kryer atë vepër të paktën gjatë periudhës që 
përfshihej ndërmjet vitit 2000 dhe 8 shkurtit 2006, domethënë për një 
periudhë disavjeçare, ajo gjykoi se veprimet e këtij të fundit e plotësonin 
haptazi elementin material të vazhdimit të veprës penale të keqtrajtimit, 
në kuptimin e nenit 215a § 2b) të Kodit Penal.

14. Më 10 qershor 2008, Gjykata Kushtetuese e rrëzoi si haptazi të pabazuar 
rekursin për kushtetutshmëri të paditësit, i cili ishte ankuar për një 
mungesë drejtësie të procedurës e për një zbatim prapaveprues të Kodit 
Penal në dëm të tij. Duke iu referuar vendimit të sulmuar të Gjykatës së 
Lartë si edhe jurisprudencës përkatëse të kësaj të fundit, ajo gjykoi se 
vendimet e dhëna nga gjykatat për çështjen në fjalë ishin të logjikshme e 
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koherente dhe se ato nuk i kishin dhënë ligjit ndonjë zbatim prapaveprues 
të ndaluar nga Kushtetuta.

15. Meqenëse kishte kryer një vepër tjetër penale gjatë afatit të vënies në 
provë dhe nuk i ishte nënshtruar një trajtimi antialkoolik, paditësi u 
detyrua të zbatonte dënimin me burgim të dhënë nga vendimi i 18 prillit 
2007. Ai filloi ta vuajë atë më 3 janar 2011. Sipas Qeverisë, ai përfitoi nga 
një lirim me kusht më 17 maj 2012.

II.  E DREJTA DHE PRAKTIKA E BRENDSHME PËRKATËSE

A.  Kodi Penal (Ligji nr. 140/1961, ashtu siç ka qenë në fuqi deri 
më 31 dhjetor 2009)
16. Në bazë të nenit 16 § 1, natyra penale e një veprimi vlerësohej sipas kutit 

të ligjit në fuqi në datën e kryerjes së tij. Zbatohej një ligj i mëvonshëm 
vetëm në qoftë se ai ishte më i favorshëm për autorin e veprës penale.

17. Neni 34k parashtronte se një gjykatë që jepte një dënim duhej ta konsi-
deronte si rrethanë rënduese veçanërisht faktin se fajtori kishte kryer disa 
vepra penale.

18.  Neni 35 § 1 përcaktonte se, kur një gjykatë e njihte një person fajtor për 
disa vepra penale, duhej të urdhërohej bashkimi i dënimeve (úhrnnýtrest) 
dhe të caktohej një dënim i vetëm mbi bazën e dispozitës ligjore që 
ndëshkonte më të rëndën prej atyre veprave penale. Në rast dallimesh 
për sa i takonte kohëzgjatjes së dënimeve minimale me burgim, për 
përcaktimin e kohëzgjatjes minimale të këtij dënimi të vetëm zgjidhej më 
i gjati prej këtyre të fundit.

19. Neni 67 § 1 d) parashikonte që përgjegjësia penale për një vepër e cila 
ndëshkohej me një dënim me burgim për një kohëzgjatje maksimale 
më të ulët sesa tre vjet parashkruhej pas përfundimit të një afati prej tre 
vjetësh.Paragrafët 3 dhe 4 të po të njëjtit nen saktësonin se ky afat ishte i 
pandërprerë dhe rifillonte të llogaritej a) në rast marrjeje si të pandehur të 
autorit të veprës penale në fjalë apo marrjeje të çfarëdo mase për rrjedhojë 
të saj (për shembull, një aktakuze të lëshuar nga prokuroria, njëçuarjeje 
përpara drejtësisë, etj) për qëllim ndjekjeje penalekundër tij ose b) në rast 
kryerjeje nga i interesuari, gjatë këtij afati, të një vepre të re penale të 
ndëshkueshme me një dënim të njëjtë ose më të rëndë.

20. Në bazë të nenit 89 § 3, të përfshirë në Kodin Penal me anë të Ligjit nr. 
290/1993, të hyrë në fuqi më 1 janar 1994, vazhdimi i një vepre penale 
(pokračování v trestnémčinu) nënkuptonte kryerjen e disa veprimeve më 
vete (jednotlivédílčíútoky) për të njëjtin qëllim, që i përmbushnin secili 
elementet e së njëjtës vepër penale dhe që paraqisnin një lidhje midis tyre 
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ngaqë ishin ekzekutuar në një mënyrë të njëjtë ose të ngjashme, ishin të 
afërta në kohë dhe ndiqnin të njëjtin objekt.

21. Neni 197a § 1 e ndëshkonte me burgim deri në një vit ose me gjobë këdo 
që kanosej për të vrarë një person tjetër apo për t’i shkaktuar atij një 
dëmtim trupor a ndonjë dëm tjetër të rëndë, në një mënyrë për ta bërë këtë 
që të druhej me plot arsye.

22. Paragrafi 1 i nenit 215a, i shtuar më 1 qershor 2004, e ndëshkonte me 
burgim deri në tre vjet këdo që keqtrajtonte një pjesëtar të familjes së vet 
ose një person tjetër i cili jetonte nën të njëjtën strehë me të. Paragrafi 
2 përcaktonte se autori i kësaj vepre penale dënohej me dy deri në tetë 
vjet burgim a) nëse veprimet e tij ishin veçanërisht të vrazhda a nëse 
vepra penale ishte kryer kundër disa personave apo b) nëse veprimet e tij 
shtriheshin në një kohë të gjatë.

   Raporti shpjegues përkatës përcaktonte se përfshirja e dispozitës së 
mësipërme kishte për qëllim të plotësonte mungesën e legjislacionit të 
posaçëm në këtë fushë, meqenëse rregullat penale të zbatueshme të së 
drejtës së zakonshme lejonin të ndëshkoheshin vetëm aktet më të rënda 
të dhunës fizike në familje (për shembull, veprat penale të parashikuara 
nga nenet 197a ose 221, domethënë, sipas praktikës gjyqësore, ato që 
sillnin si pasojë një paaftësi për punë për një kohëzgjatje prej së paku 
shtatë ditësh, çka ishte e rrallë në rastet e dhunës në familje). Ai shtonte 
se dispozita e re nuk e vendoste si kusht ekzistencën e akteve të dhunës 
fizike ose të pasojave në shëndetin e viktimës, dhe se ajo synonte t’i 
sheshonte ato vështirësiqë paraqisnin për prokurorinë veçoritë e dhunës 
në familje. Raporti vinte në dukje se nocioni i “keqtrajtimit” nuk ishte i 
ri, sepse ekzistonte tashmë një vepër penale keqtrajtimi ndaj personit në 
ngarkim. Sipas interpretimit që i ishte dhënë, kjo vepër e fundit penale 
analizohej si një trajtim i keq e i vazhduar, i karakterizuar nga një shkallë 
veçanërisht e lartë egërsie e pakujdesie, dhe i konsideruar prej viktimës si 
një dëm i rëndë. Nuk bëhej fjalë medoemos për një sjellje sistematike apo 
që shtrihej në një kohë të gjatë.

23. Neni 221 § 1 përcaktonte se vepra penale e goditjes e plagosjes së 
qëllimshme dënohej me burgim deri në dy vjet.Paragrafi 2 parashikonte 
një dënim me burgim nga një deri në pesë vjet sidomos kur autori i veprës 
penale i shkaktonte viktimës një dëmtim të rëndë trupor, kurse paragrafi 
3 një dënim me burgim nga tre deri në tetë vjet kur veprimet e autorit të 
veprës penale sillnin si pasojë vdekjen.

B.  Doktrina dhe jurisprudenca e Gjykatës së Lartë
24. Sipas doktrinës çeke, vazhdimi i një vepre penale, domethënë një vepër 

penale “e vazhduar” (pokračování v trestnémčinu), përbën po të njëjtin 
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akt të vetëm;në qoftë se mungon njëri nga kushtet e vendosura në nenin 
89 § 3 të Kodit Penal, vepra në fjalë quhet e përsëritur.

25. Sipas jurisprudencës sëmirëpërcaktuar të Gjykatës së Lartë (vendimet nr. 
3 Tz 155/2000, 3 Tdo 1115/2003, 6 Tdo 1314/2003, 11 Tdo 272/2007, 
6 Tdo 181/2012, 11 Tdo 258/2012 dhe 6 Tdo 1553/2012), një vepër 
penale e vazhduar quhet se ka përfunduar në datën e shfaqjes së saj të 
fundit. Qeveria citon gjithashtu edhe vendimet e botuara te Përmbledhja 
e vendimeve dhe mendimeve gjyqësore me nr. 103/1953, 44/1970, 
7/1994, si edhe vendimin e Gjykatës së Lartë nr. 5 Tdo 593/2005. Nga 
kjo jurisprudencë rrjedh se, kur legjislacioni i zbatueshëm ndryshon gjatë 
një periudhe përgjatë së cilës shtrihet një vepër penale e vazhduar, kjo e 
fundit quhet se përcaktohet nga ligji i ri, me kusht që të paktën disa nga 
veprimet në fjalë të jenë kryer pas hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe që, 
në datën e kryerjes së tyre, veprimet e kryera përpara hyrjes në fuqi të 
këtij ligji të përbëjnë një vepër penale (vendim nr. Tz 12/93 i Gjykatës së 
Lartë), qoftë edhe të ndëshkueshme me një dënim më pak të rëndë.

26. Me vendimin e saj nr. 11 Tdo 272/2007 të datës 27 gusht 2007 të marrë 
në një çështje të ngjashme nga pikëpamja e ngjarjeve, Gjykata e Lartë i 
shfuqizoi vendimet e dhëna nga juridiksionet më të ulëta të cilat e kishin 
njohur të akuzuarin fajtor për dy vepra penale (njëra për akte dhune ndaj 
një individi, në kuptimin e nenit 197a § 1 të Kodit Penal, e kryer përpara 
datës 1 qershor 2004, kurse tjetra për keqtrajtim ndaj një personi që jetonte 
nën të njëjtën strehë me të, e kryer pas kësaj date) dhe e kishin dënuar atë 
me dy vjet e gjashtë muaj burgim, në bashkim të dënimeve. Ajo e gjykoi 
si të gabuar këtë interpretim të gjykatave të cilat i dallonin veprimet e 
kryera përpara nga ato të kryera pas hyrjes në fuqi të nenit 215a të Kodit 
Penal, meqenëse situata përbënte sipas saj një vepër penale të vazhduar. 
Ajo e la megjithatë në fuqi dënimin, duke deklaruar në veçanti:

“Pikëpyetja qëndron në faktin se a ka mundësi që një vepër penale e vazhduar, 
pa i shkelur dispozitat e nenit 16 § 1 të Kodit Penal, të përfshijë veprime disa 
prej të cilave janë kryer përpara e disa të tjera pas hyrjes në fuqi të rregullave 
të zbatueshme penale (...) Për sa i përket vazhdimit të një vepre penale e cila, 
nga një pikëpamje materiale, analizohet si i njëjti akt i vetëm (skutek), data e 
kryerjes së saj quhet se është ajo e më të fundmes nga shfaqjet e saj (e cila formon 
njëunitet me shfaqjet e mëparshme). Vazhdimi i një vepre penale vlerësohet pra 
me kutin e ligjit të ri, qoftë ky edhe më i rreptë, ashtu siç është në fuqi nëatë datë 
kur përfundon vepra penale, sado që disa nga shfaqjet e saj (cilado qoftë përmasa 
e tyre) t’i përkasin fushës së zbatimit kohor të rregullave penale të mëparshme 
më të favorshme për autorin e veprës penale.

Ky konkluzion shkon në drejtimin e jurisprudencës ekzistuese, sipas së 
cilës një vepër penale e vazhduar quhet se është kryer nën fuqinë e ligjit të ri 
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(të mëvonshëm) me kusht që të paktën disa prej shfaqjeve të saj (domethënë 
të veprimeve më vete) të kenë ndodhur pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. Kjo 
vepër penale quhet pra se është kryer në tërësinë e saj nën fuqinë e ligjit të ti, 
të mëvonshëm (...), me kusht që veprimet në fjalë të kenë qenë gjithashtu të 
dënueshme në bazë të ligjit të mëparshëm.”

27. Për sa i përket zbatimit të nenit 89 § 3 të Kodit Penal në rastin konkret 
të veprave që kanë të bëjnë me nenet 197a, 215a dhe 221 tëtë njëjtit kod 
apo të veprimeve të krahasueshme me to, Qeveria u referohet gjithashtu 
vendimeve të Gjykatës së Lartë nr. 3 Tdo 1431/2006 të 10 janarit 2007, 
6 Tdo 548/2008 të 28 majit 2008 dhe 7 Tdo 415/2013 të 21 majit 2013. 
Gjykata e Lartë ka pohuar në këto vendime se nocioni i lidhjes së afërsisë 
kohore nuk ishte i përkufizuar me saktësi dhe se prandaj për çdo rast 
kërkohej një shqyrtim i përgjithshëm i të gjitha rrethanave të tij dhe i 
kritereve formale përkatëse të parashtruara në nenin 89 § 3. Ajo ka 
shtuar se elementet që përbëjnë një vepër penale mund të bashkoheshin 
në mënyra të ndryshme dhe se kështu nuk kishte se pse vepra penale të 
ekzekutohej në të njëjtën mënyrë, mjaftonte që veprimet të kishin cenuar 
të njëjtën pasuri juridike.

III.  ELEMENTE PËRKATËSE TË DREJTE TË KRAHASUAR 
DHE TË DREJTE NDËRKOMBËTARE

A.  Terminologji
28. Nga analiza e sistemeve juridike të shteteve kontraktuese del se duhet të 

bëhet dallim midis dy rastesh të mundshme, ndër të cilët i dyti është ai që 
duhet pasur parasysh në çështjen në fjalë:
a)  një vepër penale “e vazhdueshme” (trvajícítrestnýčin, continuingoffe-

nce, Dauerdelikt, reato permanente), e cila përkufizohet si një 
veprim (apo një mosveprim) që shtrihet në njëfarë kohëzgjatjeje, për 
shembull dhënia ndihmë ose strehimi i pjesëtarëve të një organizate 
të paligjshme, një situatë kjo të cilën Gjykata e ka shqyrtuar tashmë 
si në çështjen Ecer eZeyrekk. Turqisë (nr. 29295/95 e nr. 29363/95, 
GjEDNj 2001II); dhe

b)   një vepër penale “e vazhduar” (pokračujícítrestnýčin, continuousoffe-
nce, FortgesetzteHandlung, reatocontinuato), që nënkupton një 
veprim të përbërë nga disa ngjarje të cilat i bashkojnë të gjitha 
elementet e së njëjtës vepër penale (ose të një vepre të ngjashme 
penale) të kryer për njëfarë kohëzgjatjeje, për shembull fshehja e 
qëllimshme, e vazhdueshme dhe e konsiderueshme e të ardhurave të 
tatueshme për të cilat bëhej fjalë në çështjen Veeberk. Estonisë (nr. 2) 
(nr. 45771/99, GjEDNj 2003I).
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29. Për më tepër, në rast shumësie veprash penale, Shtetet Kontraktuese 
parashikojnë disa lloje dënimi:
a)  dënime të mbledhura ose të njëpasnjëshme (consecutive/cumulative 

sentence) kur jepet një dënim më vete për secilën vepër penale të 
kryer dhe të gjitha dënimet mblidhen ose shlyhen njëri pas tjetrit;

b) dënime të bashkuara ose dënime të njëkohshme (úhrnnýtrest, 
concurrent sentence) kur autorit të veprave penale i jepet dënimi më 
i rëndë në përputhje me dispozitën ligjore që ndëshkon veprën më të 
rëndë ose disa dënime që duhet të shlyhen njëkohësisht;

c)  një dënim të përgjithshëm ose të përbashkët (souhrnnýtrest, aggregate/
consolidated/overall sentence), të llogaritur sipas disa metodave 
që ndryshojnë sipas rastit kur ai jepet për vepra penale të kryera 
njëkohësisht ose njëra pas tjetrës apo kur ai përfshin edhe dënime të 
tjera të dhëna më parë; kohëzgjatja e tij luhatet në përgjithësi midis 
asaj të shumës së të gjitha dënimeve dhe asaj të dënimit më të rëndë.

B.  E drejta e krahasuar
30.  Nocioni i veprës penale të vazhduar, ashtu siç është kuptuar në këtë çështje, 

u fut në të drejtën evropiane në Mesjetë me qëllim të njëfarë zbutjeje 
të rregullit drakonian të së drejtës romake quodcriminaetotpoenae,që 
sanksiononte mbledhjen materiale të të gjitha dënimeve. Ai u kuptua 
në dy mënyra të ndryshme si nga autorët ashtu edhe nga ligjvënësit: 
sipas një konceptimi subjektiv ose sipas një konceptimi objektiv. Sipas 
konceptimit subjektiv, një shembull i të cilit gjendej në Itali (neni 81 i 
Kodit Penal italian të vitit 1930), një vepër penale e vazhduar ishte një 
grup ngjarjesh të bashkuara nga një qëllim i vetëm, nga një synim i vetëm 
kriminal. Sipas konceptimit objektiv, të shtjelluar kryesisht në Gjermani 
(shih, për shembull, nenin 110 të Kodit Penal bavarez të vitit 1813), vepra 
penale e vazhduar bazohej te qëllimi i përsëritur i autorit të saj për të 
sulmuar po të njëjtin objekt ose pasuri juridike (Rechtsgut) ose një objekt 
a pasuri juridike të ngjashme. Për më tepër, fakti që përsëritja e akteve 
kriminale dhe e qëllimit kriminal lehtësohej nga rrethanat materiale – 
ndër të tjera, autori i veprës penale, lidhja e afërsisë në kohë dhe natyra 
e pasurisë juridike të prekur – konsiderohej se e përligjte dhënien e një 
dënimi më të lehtë. Ky konceptim objektiv gjeti përkrahje në të katër anët 
e Evropës dhe disa vende evropiane e zbatuan atë në legjislacionin e tyre. 
Megjithatë, për të mos treguar tepër shpirtbutësi ndaj recidivistëve, disa 
ligjvënës e kufizuan zbatimin e këtij nocioni vetëm te disa kategori të 
caktuara veprash penale.

31. Hulumtimi i kryer nga Gjykata për sa u përket të gjitha 47 shteteve anëtare 
të Këshillit të Evropës e vërteton ekzistencën e një tradite evropiane e cila 



152

e sanksionon nocionin e veprës penale të vazhduar sipas konceptimit të 
tij objektiv. Shumica e gjerë e tyre e kanë futur faktikisht këtë nocion në 
rendet e tyre juridike, qoftë me anë dispozitash të posaçme ligjore, qoftë 
me anë të doktrinës dhe/ose të praktikës gjyqësore.

32. Mbi bazën e këtij studimi krahasues, shtetet kontraktuese ndahen në tre 
grupe të dallueshme:
a)  tridhjetë shtete anëtare që e njohin në legjislacionin e tyre nocionin 

e veprës penale të vazhduar: Andorra (neni 59 i Kodit Penal), 
Armenia (neni 21 § 2 i Kodit Penal), Belgjika (neni 65 § 1 i Kodit 
Penal), Bosnjë-Hercegovina (neni 54 § 2 i Kodit Penal), Bullgaria 
(neni 26 i Kodit Penal), Gjeorgjia (neni 14 i Kodit Penal), Greqia 
(neni 98 § 1 i Kodit Penal), Hungaria (neni 6 § 2 i Kodit Penal), 
“ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë” (neni 45 i Kodit Penal), 
Italia (neni 81 § 2 i Kodit Penal, i cili parashikon një vepër penale 
të vazhduar strictosensu), Kroacia (neni 52 i Kodit Penal), Letonia 
(neni 23 i Kodit Penal), Mali i Zi (neni 49 i Kodit Penal), Malta 
(neni 18 dui Kodit Penal), Mbretëria e Bashkuar (neni 14.2(2) i 
Rregullave të Procedurës Penale të vitit 2013), Moldavia (neni 29 
i Kodit Penal), Norvegjia (neni 219 i Kodit Penal, vetëm lidhur me 
dhunën në familje), Polonia (neni 12 i Kodit Penal), Portugalia (neni 
30 § 2 i Kodit Penal), Republika Çeke (neni 89 § 3 i Kodit Penal), 
Rumania (neni 35 i Kodit të ri Penal), San-Marino (neni 50 i Kodit 
Penal), Serbia (neni 61 i Kodit Penal), Sllovakia (neni 122 § 10 i 
Kodit Penal), Sllovenia (neni 54 § 1 i Kodit Penal), Spanja (neni 74 
i Kodit Penal), Suedia (neni 4a i kapitullit 4 të Kodit Penal), Turqia 
(neni 43 i Kodit Penal), Ukraina (neni 32 i Kodit Penal) dhe Vendet 
e Ulëta (neni 56 i Kodit Penal);

b)  katërmbëdhjetë shtete anëtare që e njohin nocionin e veprës pena-
le të vazhduar në teorinë e së drejtës dhe në praktikë: Austria, 
Azerbajxhani, Danimarka, Estonia, Franca, Gjermania, Islanda, 
Lihtenshtajni, Lituania, Luksemburgu, Monako, Rusia, Shqipëria 
dhe Zvicra; dhe

c)  tri shtete anëtare ku ekzistenca e nocionit të veprës penale të vazhduar, 
ashtu siç kuptohet ai në çështjen në fjalë, nuk vihet në dukje as në 
legjislacion, as në teorinë e së drejtës: Finlanda, Irlanda dhe Qiproja.

33. Elementet e së drejtës së krahasuar që ka në dorë Gjykata lidhur me 
ekzistencën e një nocioni të veprës penale të vazhduar (shih paragrafët 
31-32 të mësipërm) tregojnë një konvergjencë të fuqishme ndërmjet 
sistemeve juridike kombëtare të shteteve anëtare të Këshillit të Evropës 
në këtë fushë të veçantë.Duket në fakt që ekziston një konsensus i gjerë i 
dalë nga një traditë e gjatë evropiane (shih paragrafin 30 të mësipërm) për 
sa u përket karakteristikave të mëposhtme të veprës penale të vazhduar, 
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ku uniteti juridik i ngjarjeve në diskutim përcaktohet si nga elemente 
objektive (actusreus) ashtu edhe nga elemente subjektive (mensrea):
a)  autori duhet të kryejë një numër të caktuar veprash kriminale 

identike, të ngjashme ose të ndryshme kundër së njëjtës pasuri 
juridike (legallyprotectedinterest, Rechtsgut, bene giuridico) dhe, 
shpeshherë, ai dhe viktima duhet që në secilin rast të jenë të njëjtët;

b)  duhet të ketë së paku një ngjashmëri të mënyrave të veprimit në 
ngjarjet e ndryshme për të cilat bëhet fjalë (modus operandi) ose 
disa rrethana të tjera materiale duhet t’i bashkojnë këto të fundit si 
një e tërë (actusreus);

c)  duhet të ekzistojë ndërmjet secilës nga ngjarjet një lidhje në kohë, 
ku kjo e fundit duhet të vlerësohet duke pasur parasysh rrethanat e 
secilit rast;

d)  secila nga ngjarjet duhet të jetë kryer për të njëjtin qëllim ose të 
njëjtin synim kriminal të ripërsëritur në secilin rast (mensrea), sado 
që të mos duhet që të jenë projektuar të gjitha abinitio;

e)   secila nga ngjarjet duhet të ketë, në mënyrë të qartë ose të nënkuptuar, 
të gjitha elementet që përbëjnë veprën ose veprat penale në fjalë.

34.  Ka gjithashtu një konvergjencë pikëpamjesh rreth parimit sipas të cilit 
ligji në fuqi në datën e përfundimit të veprimtarisë kriminale të vazhduar 
gjen zbatim për ngjarjet e ndodhura përpara këtij ligji, me kusht që këto 
të fundit t’i përmbushin kushtet e ligjit të ri, e nëshumicën e vendeve edhe 
ato të ligjit të mëparshëm. Në shumicën e gjerë të shteteve anëtare, kështu 
veprohet edhe kur ligji i ri është më i rreptë, meqenëse arsyetohet se duke 
këmbëngulur në veprimet e tij pas ndryshimit të ligjit, autori i veprës 
penale ka pranuar në mënyrë të heshtur që t’i jepet një dënim më i rëndë.

35. Madje, në të gjitha shtetet anëtare, autori i një vepre penale të vazhduar 
dënohet me një dënim të vetëm. Kur ngjarjet që e përbëjnë një vepër 
penale të vazhduar përcaktohen nga disa dispozita, atëherë zbatohet ajo 
që parashikon dënimin më të rëndë.

36. Së fundi, dënimi i dhënë për një vepër penale të vazhduar është përherë 
më i butë sesa dënimet e mbledhura, të njëpasnjëshme ose të njëkohshme 
të dhëna për veprat penale të shumëfishta.

37. Duke pasur parasysh çka paraprin, Gjykata vë re se nocioni i veprës 
penale të vazhduar është një zgjidhje legjislative dhe gjyqësore e 
gjithëpranuar, e cila jo vetëm që lejon të ndëshkohen disa veprime të 
veçanta, por synon pikërisht që të zbatohen rregulla më të buta për caktim 
të dënimeve (shih, për krahasim, vendiminMaktouf eDamjanovićk. 
Bosnjë-Hercegovinës[DhM], nr. 2312/08 e nr. 34179/08, § 70, GjEDNj 
2013 (pjesë të zgjedhura)). Mund të thuhet në fakt se ky nocion paraqet 
dy përfitime për autorin e veprës penale:
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a)  atij i jepet një dënim i vetëm dhe jo disa dënime të mbledhura, të 
njëpasnjëshme ose të njëkohshme për disa vepra penale, dhe

b)  në rast miratimi të një ligji të ri, duhet që elementet përbërëse të 
veprës penale ashtu siç përcaktohet ajo nga ligji i ri të jenë mbledhur 
bashkë që në fillimin e veprimeve, domethënë edhe për ngjarjet 
përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji.

C.  E drejta ndërkombëtare
1.  Konventa e Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftën kundër 

dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, e miratuar nga Komiteti i Ministrave 
më 7 prill 2011 dhe e hyrë në fuqi më 1 gusht 2014

38. Kjo Konventë, të cilën Republika Çeke nuk e ka ratifikuar, i detyron 
shtetet që janë palë e saj të bëjnë gjithçka për të luftuar kundër akteve të 
dhunës së ushtruar ndaj grave si edhe të marrin masa për t’i parandaluar 
ato, për të mbrojtur viktimat e saj e për të ndjekur penalisht autorët. Ajo 
përcakton veçanërisht si më poshtë:

Neni 46 – Rrethanat rënduese
“Palët marrin ato masa legjislative ose të tjera që nevojiten me qëllim që 

rrethanat e mëposhtme, edhe në qoftë sekëto nuk u përkasin tashmë elementeve 
përbërëse të veprës penale, të jetë e mundur që, në përputhje me dispozitat 
përkatëse të së drejtës së tyre të brendshme, të merren parasysh si rrethana 
rënduese gjatë caktimit të dënimeve lidhur me veprat penale të përcaktuara sipas 
kësaj Konvente:

(...)
b  vepra penale, ose veprat penale të ngjashme, janë kryer në mënyrë të përsëritur;
(...)”
39. Paragrafi 237 i raportit shpjegues të këtij traktati vë në dukje: “(...) 

rrethana rënduese e përmendur në pikën b [të nenit 46] zbatohet për 
veprat penale të kryera në mënyrë të përsëritur. Ajo i përfshin të gjitha 
veprat penale të përcaktuara nga kjo konventë, si edhe të gjitha veprat 
penale të bashkëlidhura të kryera nga i njëjti person më shumë se një 
herë gjatë njëfarë periudhe. Hartuesit kanë vendosur të nënvizojnë kështu 
efektin veçanërisht shkatërrimtar për viktimën që i nënshtrohet në mënyrë 
të përsëritur të njëjtit lloj aktesh kriminale. Meqenëse kjo rrethanë është e 
shpeshtë në situatat e dhunës në familje, hartuesit kanë besuar se është e 
arsyeshme të kërkohet që gjykatat të kenë mundësinë për të dhënë dënime 
më të rënda. Është e udhës të shënohet se ngjarjet e veprave penale me 
natyrë analoge të cilat kanë çuar në dënimin e të njëjtit autor nuk mund 
të konsiderohen si një akt i përsëritur në kuptimin e pikës b, por përbëjnë 
një rrethanë rënduese specifike në bazë të pikës i.”
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2.  Jurisprudenca e Gjykatës së Bashkimit Evropian

40.  Në vendimin që ka dhënë në çështjen Trelleborg Industrie SAS eTrelleborg 
AB k. Komisionit Evropian (çështje të bashkuara T-147/09 e T148/09), 
Gjykata e Bashkimit Evropian ka trajtuar dallimin ndërmjet veprave 
penale “të vazhdueshme” dhe veprave penale “të përsëritura”.

LIGJI RRETH SHKELJES SË PRETENDUAR TË NENIT 7 
TË KONVENTËS

41. Paditësi e quan veten viktimë të një zbatimi prapaveprues të Kodit Penal, 
duke shpjeguar se ai është dënuar për një vepër penale të vazhduar 
keqtrajtimi ndaj një personi që banon nën të njëjtën strehë me të, e cila 
sipas gjykatave përfshinte edhe veprimet e tij përpara futjes së kësaj vepre 
penale në ligj. Ai çmon përveç kësaj se gjykatat nuk kanë hulumtuar ashtu 
siç duhet nëse veprimet e tij të mëparshme paskan përbërë ndonjë vepër 
penale në vështrim të ligjit të vjetër. Ai i referohet për këtë qëllim nenit 7 
të Konventës, i cili është i formuluar kështu:
1. Askush nuk mund të dënohet për një veprim ose një mosveprim që, në 

çastin kur është kryer, nuk përbënte vepër penale sipas së drejtës së 
brendshme ose ndërkombëtare. Po ashtu, nuk mund të jepet asnjë dënim 
më i rëndë sesa ai që ka qenë i zbatueshëm në çastin kur është kryer vepra.

2.  Ky nen nuk do të cenojë gjykimin dhe dënimin e një personi fajtor 
për një veprim ose një mosveprim që, në çastin kur është kryer, quhej 
vepër penale sipas parimeve të përgjithshme të së drejtës të njohura 
nga kombet e qytetëruara.”

42.  Qeveria nuk e pranon këtë tezë.

A.  Vendimi i Dhomës
43. Në vendimin e saj të 18 prillit 2013, Dhoma ka dalë në përfundimin se nuk 

kishte shkelje të nenit 7 të Konventës. Ajo ka çmuar se, nga këndvështrimi 
i së drejtës çeke, shtrirja e zbatimit të Kodit Penal, në versionin e tij të 
pas 1 janarit 2004, edhe te vepra të kryera nga paditësi përpara kësaj date 
nuk përbënte ndonjë zbatim prapaveprues të ligjit penal. Ajo ka shënuar 
gjithashtu se interpretimi i nocionit të përgjithshëm të vazhdimit të të një 
vepre penale, të përkufizuar nga neni 89 § 3 i Kodit Penal, mbështetej 
mbi një jurisprudencë të qartë e të përhershme të Gjykatës së Lartë, të 
zhvilluar përpara datës në të cilën i interesuari ekishte goditur për herë të 
parë bashkëshorten e tij. Në lidhje me ankimin e bërë nga paditësi rreth 
interpretimit të zgjedhur nga gjykatat në çështjen në fjalë, i cili sipas tij 
kishte sjellë konkretisht si pasojë që ligjit t’i jepej një zbatim prapaveprues, 
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Dhoma ka gjykuar se ky interpretim në vetvete nuk ishte i paarsyeshëm 
përderisa, si përkufizim, një vepër penale e vazhduar shtrihej në njëfarë 
periudhe dhe nuk ishte diçka arbitrare që të mendohej se ajo përfundonte 
në datën se shfaqjes së saj të fundit. Ajo ka shënuar për më tepër se, ashtu 
siç e kishin vënë në dukje autoritetet çeke, veprimet e paditësit kishin 
qenë në çdo çast të dënueshme penalisht. Në këto kushte, ajo ka gjykuar se 
dispozitat ligjore përkatëse, të bashkuara me jurisprudencën interpretuese, 
ishin të tilla që ia mundësonin paditësit parashikimin e pasojave të akteve 
të tij dhe ndreqjen e sjelljes së vet në mënyrë të përshtatshme.

B.  Tezat e palëve përpara Dhomës së Madhe

1.  Paditësi
44. Ndonëse duke e pranuar që interpretimi i nenit 89 § 3 të Kodit Penal 

nga juridiksionet e brendshme ishte i parashikueshëm dhe i pranuar në 
përgjithësi, paditësi çmon se kjo dispozitë nuk qenka dashur të zbatohej 
në rastin e tij sepse, sipas tij, nuk ishin mbledhur kushtet për zbatimin 
e saj. Ai mbron mendimin se autoritetet e brendshme nuk qenka dashur 
t’i cilësonin aktet e tij si vepër penale e vazhduar, meqenëse veprimet 
dhunuese të kryera prej tij nuk qenkan bërë me të njëjtin qëllim e nuk 
paskan qenë të afërta në kohë, përderisa paskan qenë të ndara nga një 
interval prej disa vitesh. Përveç kësaj, gjatë procesit në shkallë të parë, 
dy nga këto vepra paskan qenë të parashkruara tashmë dhe nuk mund të 
shkaktonin kështu ndjekje penale.

45. Paditësi vë në dukje përveç kësaj se juridiksionet e brendshme nuk kanë 
vërtetuar asnjëherë që ishin mbledhur të gjitha elementet përbërëse të 
veprave penale të përcaktuara nga Kodi Penal ashtu siç ishte ai në 
fuqi deri më1 qershor 2004 (akte dhune kundër një individi ose një grupi 
individësh, në kuptimin e nenit 197a, ose goditje dhe plagosje, në kuptimin 
e nenit 221). Ai është i mendimit se veprimet e tij ishin të dënueshme jo 
si vepra penale, por si kundërvajtje të thjeshta. Ai qenka gjetur kështu 
fajtor, në shkelje të nenit 7 të Konventës, për veprime që nuk përbënin një 
vepër penale sipas së drejtës së brendshme ose ndërkombëtare në fuqi në 
momentin e kryerjes së tyre.

46. Paditësi mbron së fundmi mendimin se ai nuk gëzonte garanci të mjaftu-
eshme kundër caktimit të një dënimi më të rreptë sesa ai që ishte i 
zbatueshëm në momentin e kryerjes së veprës. Ai çmon përkundrazi se 
do të kishte qenë e pamundur që atij t’i jepej një dënim aq i rreptë sikur 
secila nga veprat e goditjes të ishte gjykuar veçmas.
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2.  Qeveria
47. Qeveria vë në dukje se nenet 89 § 3 dhe 215a të Kodit Penal janë futur 

që të dy në rendin juridik çek shumë kohë më parë sesa paditësi t’u jepte 
fund veprimeve të tij në shkurt 2006. Ajo shton se në kohën e ngjarjeve 
ekzistonte gjithashtu edhe një jurisprudencë shumë e pasur lidhur me 
veprat penale të vazhduara dhe me interpretimin e nenit 89 § 3 të Kodit 
Penal, i cili i përgjigjej sipas saj një logjike të njëjtë me atë të ndjekur 
në çështjen në fjalë. Qenka pra e vërtetuar se veprimet në fjalë duhej të 
shiheshin si një vepër e vetme penale e përcaktuar nga ligji në fuqi në 
datën e përfundimit të tyre. Për më tepër, futja e nenit 215a të Kodit Penal, 
më1 qershor 2004, e paska bërë edhe më të qartë e më të parashikueshme 
mundësinë e ngarkimit të paditësit me përgjegjësi penale. Në fakt, neni 
i ri 215a i Kodit Penal e paska përkufizuar sjelljen e dënueshme të 
parashikuar me më shumë hollësi sesa nenet 197a dhe 221 të të njëjtit kod. 
Meqenëse paditësi i ka vazhduar prapësitë e tij pas datës 1 qershor 2004, 
Qeveria çmon se ai kishte mundësi dhe duhej ta priste që të ngarkohej 
me përgjegjësi penale mbi bazën e nenit 215a të Kodit Penal për të gjitha 
veprimet e tij, duke përfshirë edhe ato përpara ndryshimit të ligjit.

48.  Qeveria shton se, në kundërshtim me mendimin që mbron paditësi, kushti 
i ekzistencës së një lidhjeje afërsie në kohë ndërmjet veprimeve dhunuese 
që e përbëjnë veprën penale të vazhduar përmbushej plotësisht në çështjen 
në fjalë. Ajo e pranon se afërsia në kohë, ashtu siç përkufizohet ajo në 
praktikën e brendshme gjyqësore, vlerësohet në përgjithësi me ditë, me 
javë ose me muaj. Megjithatë, nuk qenka caktuar asnjë kufi maksimal dhe 
ky nocion paska lejuar kështu patjetër njëfarë lirie vlerësimi sipas natyrës 
së veprës penale për të cilën bëhet fjalë. Nga elementet e dosjes dhe nga 
arsyetimi i juridiksioneve të brendshme dalka që tre incidentet e datave 
24 qershor 2000, 17 korrik 2003 e 8 shkurt 2006 janë përcaktuar si më të 
dhunshmet. Gjykatat paskan thënë përherë se veprimet e paditësit ishin 
shtrirë në një periudhë disavjeçare, se ato kishin pasur shkallë të ndryshme 
serioziteti e kishin qenë me karakter të përsëritur, ku disa kishin ndodhur 
në një interval prej disa javësh pas të tjerave. Përveç kësaj, aktakuza si 
edhe vendimet e brendshme gjyqësore paskan vënë qartazi në dukje se 
paditësi gjykohej për veprimet e tij si përpara ashtu edhe pas hyrjes në 
fuqi të nenit 215a, të cilat nuk paska pasur sesi të ndaheshin nga njëri-
tjetri. Duke pasur parasysh këtë koherencë në vlerësimin e fakteve nga 
prokuroria dhe nga gjyqtarët, qenka respektuar kështu haptazi kërkesa për 
siguri juridike (Qeveria citon a contrariovendiminEcer eZeyrekk. Turqisë, 
nr. 29295/95 e nr. 29363/95, §§ 33-35, GjEDNj 2001II). Nga vetë dënimi 
dalka në mënyrë të qartë që gjykatat kanë çmuar gjithashtu se veprimet e 
paditësit, të marra si një e tërë, i mblidhnin elementet e veprës penale të 
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përcaktuar nga neni 215a i Kodit Penal.
49. Prandaj, Qeveria del në përfundimin se ishte përmbushur kërkesa e një 

baze ligjore mjaft të qartë e të parashikueshme, se ligji penal nuk ishte 
zbatuar në mënyrë prapavepruese dhe se paditësit nuk i ishte dhënë 
ndonjë dënim më i rëndë sesa në bazë të ligjit të vjetër. Në lidhje me 
këtë, ajo është e mendimit se, sikur në interpretimin që jepnin për këtë 
gjykatat çeke të ishte dashur të hiqej dorë nga nocioni i veprës penale 
të vazhduar dhe të shqyrtoheshin veç e veç veprimet e paditësit përpara 
datës 1 qershor 2004 dhe ato pas kësaj date, atëherë masa e dënimit që 
ishte rrezik t’i jepej këtij të fundit do të kishte qenë ose e njëjtë me atë 
të dhënëefektivisht, ose më e rëndë. Qeveria shpjegon se, sikur të kishte 
ndodhur ashtu, paditësi do të ishte gjykuar për disa vepra penale të cilat 
kërkonin, në bazë të bashkimit të dënimeve, një dënim të vetëm që do të 
ishte caktuar në përputhje me atë rregull që përcakton veprën më të rëndë 
penale, në këtë rast nenin215a të Kodit Penal. Për më tepër, sipas saj, 
ekzistenca e disa veprave penale dhe kohëzgjatja e veprimeve në fjalë do 
të kishin përbërë rrethana rënduese.

C.  Vlerësimi i Gjykatës

1.  Parime të përgjithshme

50. Gjykata rikujton se, në vendimin e saj Del Rio Pradak. Spanjës[DhM] 
(nr. 42750/09, GjEDNj 2013), i cili është vendimi më i fundit i Dhomës 
së Madhe lidhur me nenin 7 të Konventës, ajo ka parashtruar parimet e 
përgjithshme të mëposhtme, që janë me rëndësi në çështjen në fjalë:

“a)  Nullumcrimen, nulla poenasine lege
77.  Garancia që sanksionon neni 7, element thelbësor i mbisundimit të 

së drejtës, zë një vend parësor në sistemin mbrojtës të Konventës, siç 
e dëshmon fakti se neni 15 nuk lejon asnjë shmangie nga detyrimi, 
qoftë edhe në kohë lufte apo rreziku tjetër publik që i kanoset jetës së 
kombit. Ashtu siç rrjedh edhe prej objektit e qëllimit të tij, ai duhet 
të interpretohet e zbatohet në mënyrë që të sigurojë një mbrojtje 
efektive kundër ndjekjeve, dënimeve dhe sanksioneve arbitrare (S.W. 
k. Mbretërisë së BashkuardheC.R. k. Mbretërisë së Bashkuar, 22 
nëntor 1995, përkatësisht § 34, seria A nr. 335-B, e § 32, seria A nr. 
335-C, dheKafkaris, i cituar më lart, § 137).

78. Neni 7 i Konventës nuk kufizohet vetëm me ndalimin e zbatimit 
prapaveprues të së drejtës penale në dëm të të akuzuarit (shih, për 
sa i përket zbatimit prapaveprues të një dënimi, Welchk. Mbretërisë 
së Bashkuar, 9 shkurt 1995, § 36, seria A nr. 307A, Jamilk. Francës, 
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8 qershor 1995, § 35, seria A nr. 317B, Ecer eZeyrekk. Turqisë, nr. 
29295/95 e nr. 29363/95, § 36, GjEDNj2001II, dheMihaiTomak. 
Rumanisë, nr. 1051/06, §§ 26-31, 24 janar 2012). Ai sanksionon 
gjithashtu, në mënyrë më të përgjithshme, parimin e ligjshmërisë së 
krimeve dhe të dënimeve – “nullumcrimen, nulla poenasine lege” 
– (Kokkinakisk. Greqisë, 25 mai 1993, § 52, seria A nr. 260A). Ai e 
ndalon në veçanti që të shtrihet fusha e zbatimit të veprave penale 
ekzistuese edhe për veprime që, më parë, nuk përbënin vepra penale 
dhe, përveç kësaj, urdhëron që ligji penal të mos zbatohet në mënyrë 
ekstensive në dëm tëtë akuzuarit, për shembull për analogji (Coëmeme 
të tjerë k. Belgjikës, nr. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 
33210/96, § 145, GjEDNj2000-VII; si shembull zbatimi për analogji 
të një dënimi, shih vendimin Başkaya eOkçuoğluk. Turqisë [DhM], 
nr. 23536/94 e nr. 24408/94, §§ 42-43, GjEDNj1999IV).

79. Për rrjedhojë, ligji duhet t’i përkufizojë në mënyrë të qartë ve-
prat penale dhe dënimet që i ndëshkojnë ato. Ky kusht quhet i 
përmbushur atëherë kur çdo subjekt që mund t’i nënshtrohet gjykimit 
e ka mundësinë që ta dijë, duke u nisur nga formulimi i dispozitës 
përkatëse dhe, në rast nevoje, me ndihmën e interpretimit që i jepet 
asaj nga gjykatat ose pasi të jetë drejtuar për këshillimet e duhura 
ligjore, se cilat veprime e mosveprime e ngarkojnë atë me përgjegjësi 
ligjore dhe se çfarë dënimi rrezikon t’i jepet për atë akuzë (Cantonik. 
Francës, 15 nëntor 1996, § 29, Përmbledhje e vendimeve 1996V, 
dheKafkaris, i cituar më lart, § 140).

80. Detyra që i bie Gjykatës është pra, konkretisht, që të sigurohet se, 
në çastin kur një i akuzuar e ka kryer aktin që ka çuar te ndjekja 
penale dhe dënimi, ekzistonte një dispozitë ligjore që e bënte atë 
akt të dënueshëm dhe se dënimi i dhënë nuk i ka tejkaluar kufijtë e 
caktuar nga ajo dispozitë (Coëmeme të tjerë, i cituar më lart, § 145, 
dheAchourk. Francës [DhM], nr. 67335/01, § 43, GjEDNj2006IV).

b)  Nocioni “dënim” dhe masa e dënimit (...)
c)  Parashikueshmëria e ligjit penal

91. Nocioni “e drejtë” (angl. “law”, fr. “droit”) i përdorur në nenin 7 përkon 
me atë “ligj” që figuron në nene të tjera të Konventës; ai përfshin të 
drejtën me prejardhje qoftë nga legjislacioni, qoftë nga jurisprudenca, 
dhenënkupton disa kushte cilësore, ndër të tjera ato të mundësisë së qasjes 
dhe tëparashikueshmërisë(Kokkinakis, i cituar më lart, §§ 40-41, Cantoni, 
i cituar më lart, § 29, Coëmeme të tjerë, i cituar më lart, § 145, dheE.K. k. 
Turqisë, nr. 28496/95, § 51, 7 shkurt 2002). Këto kushte cilësore duhet të 
përmbushen si për përkufizimin e një vepre penale ashtu edhe për dënimin 
që nënkupton kjo e fundit.
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92. Për vetë arsyen e karakterit të përgjithshëm të ligjeve, formulimi i këtyre 
të fundit nuk mund të paraqesë një përpikëri absolute. Një nga teknikattipe 
të përcaktimit të rregullave është që të përdoren më shumë kategori të 
përgjithshme sesa lista shteruese. Prandaj shumë ligje detyrohen të 
përdorin formulime pak a shumë të vagullta, interpretimi dhe zbatimi i të 
cilave varen nga praktika (Kokkinakis, i cituar më lart, § 40, dheCantoni, 
i cituar më lart, § 31). Për këtë arsye, në cilindo sistem juridik, sado i 
qartë që të jetë formulimi i një dispozite ligjore, duke përfshirë edhe një 
dispozitë të së drejtës penale, përherë ka në mënyrë të pashmangshme 
një element interpretimi gjyqësor. Gjithmonë do të duhet të sqarohen 
pikat e dyshimta e të bëhet një përshtatje me ndryshimet e situatës. 
Përveç kësaj, siguria, ndonëse fort e dëshiruar, shoqërohet ngandonjëherë 
me një ngurtësi të tepruar; mirëpo, e drejta duhet të dijë t’u përshtatet 
ndryshimeve të situatës (Kafkaris, i cituar më lart, § 141).

93. Funksioni vendimmarrës që u besohet juridiksioneve shërben pikërisht për 
të davaritur ato dyshime që mund të mbeten për sa i përket interpretimit 
të normave (po aty). Madje, në traditën juridike të shteteve palë të 
Konventës ka hedhur tashmë rrënjë të thella mendimi se jurisprudenca, 
si burim i së drejtës, jep doemos ndihmesë për zhvillimin progresiv 
të së drejtës penale (Kruslink. Francës, 24 prill 1990, § 29, seria A nr. 
176A). Neni 7 i Konventës nuk mund të interpretohet sikur e përjashton 
sqarimin shkallë-shkallë të rregullave të përgjegjësisë penale përmes 
interpretimit gjyqësor nga njëra çështje në tjetrën, me kusht që rezultati të 
jetë koherent me thelbin e veprës penale dhe i parashikueshëm në mënyrë 
të arsyeshme(S.W. e C.R. k. Mbretërisë së Bashkuar, të cituar më lart, 
përkatësisht § 36 e § 34, Streletz, Kessler eKrenz, i cituar më lart, § 50, K.-
H.W. k. Gjermanisë [DhM], nr. 37201/97, § 85, GjEDNj2001II, Korbelyk. 
Hungarisë [DhM], nr. 9174/02, § 71, GjEDNj2008, dheKononovk. 
Letonisë [DhM], nr. 36376/04, § 185, GjEDNj2010). Mungesa e një 
interpretimi jurisprudence me mundësi qasjeje dhe të parashikueshëm në 
mënyrë të arsyeshme mund të çojë madje në një konstatim shkeljeje të 
nenit 7 ndaj një të akuzuari (shih, për sa u përket elementeve përbërëse të 
veprës penale, Pessinok. Francës, nr. 40403/02, §§ 35-36, 10 tetor 2006, 
dheDragotoniu eMilitaru-Pidhornik. Rumanisë, nr. 77193/01 enr. 77196/01, 
§§ 43-44, 24 maj 2007; shih, për sa i përket dënimit, Alimuçajk. Shqipërisë, 
nr. 20134/05, §§ 154162, 7 shkurt 2012). Përndryshe, objekti dhe qëllimi 
i kësaj dispozite – e cila kërkon që askush të mos u nënshtrohet ndjekjeve, 
dënimeve ose sanksioneve arbitrare – as që do të përfilleshin fare.”

51. Gjykata rikujton përveç kësaj se ajo nuk ka për detyrë që t’u zërë vendin 
juridiksioneve të brendshme në vlerësimin e cilësimin juridik të ngjarjeve, 
mjafton që këta të fundit të mbështeten te një analizë e arsyeshme e 
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elementeve të dosjes (shih, mutatismutandis, FlorinIonescuk. Rumanisë, 
nr. 24916/05, § 59, 24 maj 2011). Më në përgjithësi, Gjykata rikujton 
se u takon në radhë të parë autoriteteve kombëtare, sidomos gjykatave, 
që ta interpretojnë legjislacionin e brendshëm. Roli i saj kufizohet pra 
vetëm te verifikimi i pajtueshmërisë së efekteve të një interpretimi të 
tillë me Konventën(Waite eKennedyk. Gjermanisë [DhM], nr. 26083/94, 
§ 54, GjEDNj1999-I, Korbelyk. Hungarisë, [DhM], nr. 9174/02, §§ 72-
73, GjEDNj2008, dheKononovk. Letonisë [DhM], nr. 36376/04, § 197, 
GjEDNj2010).

52. Sidoqoftë, Gjykata duhet të gëzojë një fuqi kontrolli më të gjerë sa herë 
që e drejta e mbrojtur nga një dispozitë e Konventës, në rastin konkret 
neni 7, kërkon ekzistencën e një baze ligjore për dhënien e në dënimi ose 
të një mase ndëshkimore. Neni 7 i kërkon Gjykatës që ajo të hulumtojë 
nëse dënimi i paditësit mbështetej në atë kohë në një bazë ligjore. Në 
veçanti, ajo duhet të sigurohet që rezultati ku kanë dalë juridiksionet e 
brendshme kompetente ishte në përputhje me nenin 7 të Konventës. Neni 
7 do të bëhej pa objekt në qoftë se Gjykatës i jepet një fuqi më pak e gjerë 
kontrolli (shih Kononov, i cituar më lart, § 198).

53.  Me një fjalë, Gjykata duhet të hulumtojë nëse dënimi i paditësit mbështetej 
mbi një bazë me qartësi të mjaftueshme(shihKononov, i cituar më lart, § 199).

2.  Zbatimi i parimeve të sipërpërmendura në çështjen në fjalë

54. Gjykata vë re se teza e paditësit qëndron në thelb te mbrojtja e mendimit 
se, së pari, veprimet e tij para 1 qershorit2004 nuk ishin tëdënueshme në 
bazë të ligjit penal të zbatueshëm në datën e kryerjes së tyre meqenëse, 
sipas tij, ato nuk i mblidhnin elementet përbërëse të veprave penale të 
përmendura nga autoritetet, konkretisht ato të parashikuara nga nenet 
197a dhe/ose 221 të Kodit Penal, e mund të përbënin vetëm kundërvajtje, 
dhe, së dyti, veprimet e ndryshme dhunuese të kryera prej tij nuk mund 
të cilësoheshin si vepër penale e vazhduar sepse, sipas tij, asgjë nuk e 
provonte realisht që ato të ishin kryer për të njëjtin qëllim apo të kishin 
qenë të afërta në kohë.

55.  Mirëpo, nga kufizimet e rikujtuara në paragrafët 51-52 të mësipërm rrjedh 
se Gjykata nuk ka përse të shprehet rreth përgjegjësisë penale individuale 
të paditësit, pikë kjo që u përkiste në radhë të parë juridiksioneve të 
brendshme. Në fakt, u takonte këtyre të fundit që të bënin konstatimet e 
fakteve dhe të vlerësonin qëllimin e paditësit mbi bazën e elementeve të 
dosjes përpara se të vendosnin, në bazë të së drejtës së brendshme ashtu 
siç interpretohet ajo nga praktika gjyqësore , nëse kishte pasur vend për 
t’i cilësuar veprimet e të interesuarit si vepër penale të vazhduar, si vepër 
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penale të vazhdueshme apo si bashkim a përsëritje veprash penale. Kështu 
që Gjykata nuk ka përse të thotë nëse veprimet e kryera nga paditësi 
përpara 1 qershorit2004 i mblidhnin elementet përbërës të veprave penale 
të përcaktuara nga dispozitat e lartpërmendura (shih, mutatismutandis, 
Lehideux eIsornik. Francës, 23 shtator 1998, § 50, Përmbledhje e 
vendimeve 1998VII) as nëse veprimet në fjalë duhej të cilësoheshin si 
vepër penale e vazhduar në vështrim të së drejtës së brendshme.

56. Në të vërtetë, në vështrim të nenit 7 § 1, Gjykata ka një funksion të dyfishtë 
në çështjen në fjalë. Së pari, ajo duhet të hulumtojë nëse, në datën kur 
janë kryer, veprimet e paditësit, duke përfshirë edhe ato përpara datës së 
hyrjes në fuqi të nenit 215a të Kodit Penal më 1 qershor 2004, përbënin 
ndonjë vepër penale të përcaktuar në mënyrë mjaft të parashikueshme 
nga e drejta e brendshme (Streletz, Kessler eKrenzk. Gjermanisë[DhM], 
nr. 34044/96, 35532/97 e 44801/98, § 51, GjEDNj2001II, Veeberk. 
Estonisë (nr. 2),i cituar më lart, § 33, dheKorbely, i cituar më lart, §§ 
72-73), meqenëse këtu nuk shtrohet pika lidhur me mundësinë e qasjes. 
Së dyti, ajo duhet të thotë nëse zbatimi që i është bërë kësaj dispozite 
nga juridiksionet kombëtare, për rrjedhojë të të cilit janë përfshirë edhe 
veprimet e kryera nga paditësi përpara datës 1 qershor 2004, sillte si 
pasojë për këtë të fundit një mundësi reale që atij t’i jepej, në shkelje 
të nenit 7 të Konventës, një dënim më i rreptë (shih, mutatismutandis, 
Maktouf eDamjanović, të cituar më lart, § 70).

a)  A ishte e përkufizuar vepra penale në mënyrë mjaft të parashikueshme?
57. Gjykatës i është kërkuar tashmë që të shqyrtojë në themel dy çështje ku 

paditësi ishte dënuar për një vepër penale të vazhduar ose të vazhdueshme, 
mirëpo pa u bërë dallim ndërmjet këtyre dy veprave (shih Ecer eZeyrek, 
dheVeeber (nr. 2), që të dyja të cituara në paragrafin 28 të mësipërm). Në 
vendimet e saj rreth çështjeve të sipërpërmendura, ajo ka vërejtur se, si 
përkufizim, vepra të tilla penale kanë të bëjnë me veprime që shtrihen në 
njëfarë periudhe (shihVeeber (nr. 2), të cituar më lart, § 35). Ajo ka shtuar 
se, kur një person akuzohet për një vepër penale “të vazhdueshme”, 
parimi i sigurisë juridike kërkon që në aktakuzë të përmenden në mënyrë 
të qartë ato veprime që epërbëjnë veprën dhe të cilat e ngarkojnë me 
përgjegjësi penale të interesuarin. Përveç kësaj, edhe vendimi i dhënë nga 
juridiksioni i brendshëm duhet ta saktësojë mirë se njohja përfundimtare 
e fajësisë si edhe masa ndëshkimore mbështeten në konstatimin se akuza 
e ka vërtetuar ekzistencën e elementeve përbërëse të një vepre penale “të 
vazhduar” (shihEcer eZeyrek, të cituar më lart, § 33).

58. Gjykata rikujton gjithashtu se, në çdo sistem juridik, u takon gjykatave 
të brendshme që t’i interpretojnë rregullat e së drejtës penale materiale 
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në mënyrë të tillë që të përcaktojnë, në lidhje me rrjedhën e secilës vepër 
penale, datën se kur, nëse janë mbledhur elementet e saj përbërëse, ka 
pasur kryerje të një veprimi të dënueshëm. Këtu është fjala për një element 
interpretimi gjyqësor të cilit Konventa nuk ka sesi t’i nxjerrë pengesë, 
mjafton që rezultatet ku mbërrijnë juridiksionet e brendshme të jenë të 
parashikueshme në mënyrë të arsyeshme në kuptimin e jurisprudencës 
së Gjykatës (shihPrevitik. Italisë (vend. pran.), nr. 45291/06, § 283, 8 
dhjetor 2009).

59.  Duke u kthyer te rrethanat e veçanta të kësaj çështjeje, Gjykata vë në dukje 
që në fillim se paditësi është njohur fajtor për veprimet që i viheshin në 
ngarkim, domethënë se, të paktën gjatë periudhës së përfshirë midis vitit 
2000 dhe 8 shkurtit 2006, e ka keqtrajtuar bashkëshorten e tij fizikisht e 
psikologjikisht, në mënyrë të përsëritur, kur ishte në gjendje të dehur (për 
më shumë hollësi, shih paragrafin 10 të mësipërm), duke i shkaktuar asaj 
disa plagë të rënda dhe duke e detyruar këtë të fundit të kërkonte mjekime 
më 26 qershor 2000, më 18 korrik 2003 dhe më 8 shkurt 2006 (shih 
paragrafin 10 të mësipërm). Në vendimin e saj të datës 21 shkurt 2008, 
Gjykata e Lartë e la në fuqi cilësimin juridik të zgjedhur nga juridiksionet 
e brendshme për keqtrajtim ndaj një personi që banonte nën të njëjtën 
strehë, në kuptimin e nenit215a të Kodit Penal, ashtu siç ishte ky në fuqi 
duke nisur nga 1 qershori2004, dhe ajo e zbatoi këtë dispozitë edhe për 
dhunimet e ushtruara nga paditësi ndaj bashkëshortes së tij përpara kësaj 
date. Për këtë qëllim, ajo iu referua vendimit të saj nr. Tzn 12/93 të 8 
dhjetorit 1993, i cili e analizonte një vepër penale të vazhduar si një akt të 
vetëm dhe saktësonte se cilësimi i saj penal duhej të vlerësohej me kutin 
e ligjit në fuqi në datën e shfaqjes së saj të fundit. Ajo çmoi kështu se neni 
215a zbatohej edhe për veprimet e mëparshme dhunuese, mjafton që këto 
të dënoheshin penalisht nga ligji i mëparshëm, dhe gjykoi se veprimet 
që kishte kryer paditësi përpara ndryshimit të bërë më 1 qershor 2004 
përbënin të paktën një vepër penale të parashikuar nga nenet 197a ose 
221 § 1 të Kodit Penal.Ajo, duke pasur parasysh dosjen, doli gjithashtu 
në përfundimin se veprimet e të akuzuarit i bashkonin të gjitha elementet 
ligjore të veprës penale të keqtrajtimit ndaj një personi që jetonte nën 
të njëjtën strehë në kuptimin e nenit 215a §§ 1 e 2 b) të Kodit Penal. 
Meqenëse vepra penale në fjalë ishte kryer së paku gjatë periudhës së 
përfshirë ndërmjet vitit 2000 dhe 8 shkurtit 2006, Gjykata e Lartë shtoi se 
përmbusheshin kushtet materiale të përcaktuara në paragrafin 2b) të nenit 
215a, të cilat jepnin mundësi për ta cilësuar atë me rrethana rënduese 
(shih paragrafin 13 të mësipërm).

60. Gjykata shënon nga ana tjetër se nga arsyetimi i Gjykatës së Lartë i 
paraqitur më sipër, i cili i referohej vendimit të datës 8 dhjetor 1993, 
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del në mënyrë të nënkuptuar se interpretimi i bërë prej këtij juridiksioni 
i merrte mirë parasysh rregullat e veçanta të përcaktuara në nenin 89 
§ 3, i cili e kishte futur nocionin e vazhdimit të një vepre penale, me 
prejardhje nga jurisprudenca, në Kodin Penal më 1994 (shih paragrafët 
20 e 24 të mësipërm), pra përpara veprimit të parë dhunues të kryer nga 
paditësi kundër bashkëshortes së tij dhe për të cilin ai u njoh fajtor (shih, 
anasjelltas, vendimin Veeber (nr. 2), të cituar më lart, § 37). Madje, siç 
e pohon në vërejtjet e tij përpara Gjykatës, paditësi nuk e kundërshton 
parashikueshmërinë e zbatimit që juridiksionet kombëtare u kanë bërë në 
rastin e tij rregullave të përcaktuara në nenin 89 § 3.

61. Në bazë të kësaj dispozite, vazhdimi i një vepre penale kuptohej se kishte 
të bënte me veprime të veçanta të kryera me të njëjtin qëllim, duke përbërë 
secili prej tyre të njëjtën vepër penale dhe duke paraqitur një lidhje mes 
tyre sepse ishin ekzekutuar në një mënyrë të njëjtë ose të ngjashme, 
ishin të afërta në kohë dhe ndiqnin të njëjtin objekt. Nga jurisprudenca e 
qartë dhe e përhershme e Gjykatës së Lartë (shih paragrafët 25 deri 27 të 
mësipërm) dhe nga pikëpamjet e shprehura prej doktrinës (shih paragrafin 
24 të mësipërm) del senjë vepër penale “e vazhduar” përbën një akt të 
vetëm, cilësimi i të cilit në të drejtën penale çeke vlerësohet me kutin e 
rregullave në fuqi në atë datë kur përfundon shfaqja e tij e fundit, mjafton 
që veprimet e kryera në kohën kur sundonin dispozitat e mëparshme 
juridike të jenë gjithashtu të dënueshme në bazë të këtyre të fundit.

62. Meqenëse veprimet e paditësit përpara datës 1 qershor 2004 përbënin 
vepra penale që ishin të dënueshme në bazë të neneve 197a ose 221 § 
1 të Kodit Penal dhe i bashkonin elementet përbërëse të veprës penale 
të parashikuar në nenin 215a, Gjykata e pranon se shpallja fajtor e të 
interesuarit nga juridiksionet e brendshme mbi bazën e kësaj dispozite 
të fundit edhe për veprimet e kryera përpara kësaj date nuk përbënte një 
zbatim prapaveprues të ligjit penal në dëm të paditësit, të ndaluar nga 
Konventa. Përveç kësaj, në vendimin e saj të datës 10 qershor 2008, 
Gjykata Kushtetuese ka gjykuar se vendimet e dhëna nga gjykatat 
kombëtare në çështjen në fjalë ishin logjike dhe koherente dhe se ato nuk 
kishin sjellë asnjë efekt prapaveprues të ndaluar nga Kushtetuta.Gjykata 
nuk dallon asgjë që të jetë me natyrë të tillë që ta shtyjë atë për të qenë e 
mendimit se ky vlerësim kishte të metën e ndonjëpaparishikueshmërie të 
ndaluar nga neni 7 i Konventës.

63. Duke pasur parasysh rrethanat si edhe qartësinë e formulimit të 
rregullave kombëtare përkatëse, të saktësuara edhe më tej nga interpretimi 
i juridiksioneve kombëtare, Gjykata çmon se duke mos hequr dorë nga 
veprimet e tij pas 1 qershorit2004, datë e futjes në Kodin Penal të veprës 
së keqtrajtimit ndaj një personi që jeton nën të njëjtën strehë, paditësi 
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mundte dhe duhej ta priste, në rast nevoje pasi të kishte marrë këshilla të 
përshtatshme juridike, që të gjykohej për një vepër penale të vazhduar, të 
vlerësuar sipas dispozitës ligjore në fuqi në datën e shfaqjes së saj të fundit, 
konkretisht nenit 215a të Kodit Penal. Ajo nuk sheh asnjë arsye për ta vënë 
në dyshim që paditësi ishte në gjendje të parashikonte, për sa i përket jo 
vetëm periudhës pas hyrjes në fuqi të kësaj dispozite më 1 qershor 2004 
por edhe periudhës që shkonte nga viti 2000 deri në këtë datë të fundit, 
se ai mund të ngarkohej me përgjegjësi penale për veprën e vazhduar të 
sipërpërmendur, dhe ta ndreqte sjelljen e tij duke i marrë parasysh pasojat 
(shih, mutatismutandis, Streletz, Kessler eKrenz, të cituar më lart, § 82, 
dheAchourk. Francës [DhM], nr. 67335/01, §§ 52-53, GjEDNj2006IV).

64. Në këto kushte, Gjykata është e bindur jo vetëm se vepra penale për 
të cilën paditësi është njohur fajtor kishte një bazë “në çastin kur ajo 
është kryer (...) sipas së drejtës kombëtare” përkatëse, por edhe se kjo 
e drejtë e përkufizonte këtë vepër penale me qartësi të mjaftueshme për 
ta përmbushur kërkesën cilësore të parashikueshmërisë e cila rrjedh nga 
kuptimi autonom që merr nocioni “e drejtë” që figuron në nenin 7 të 
Konventës.

b)  A ishte më i rreptë dënimi i dhënë ndaj paditësit mbi bazën 
     e nenit 215a?
65.  Nga ana tjetër, Gjykata nuk ka sesi ta pranojë tezën e paditësit se dhënia 

nga juridiksionet kombëtare e një dënimi të mbështetur në nenin 215a 
edhe për arsye të veprimeve të kryera përpara 1 qershorit2004 ka çuar në 
rëndimin e dënimit që do të ishte dhënë përndryshe.

66. Ashtu siç është vënë tashmë në dukje më sipër, duke pasur parasysh 
arsyetimin e ndjekur nga juridiksionet e brendshme, e veçanërisht atë të 
përqafuar nga Gjykata e Lartë në vendimin e saj të datës 21 shkurt 2008, 
mund të dilet në përfundimin se të gjitha elementet përbërëse të veprës 
së parashikuar në nenin 215a §§ 1 e 2b) të Kodit Penal ishin mbledhur 
edhe në lidhje me veprimet e kryera nga paditësi përpara hyrjes në fuqi 
të kësaj dispozite më 1 qershor 2004. Për më tepër, gjykatat e kanë thënë 
shprehimisht se këto veprime do të kishin qenë të dënueshme në bazë të 
ligjit të mëparshëm.

67.  Asgjë nuk tregon që arsyetimi i sipërpërmendur i gjykatave të brendshme 
të ketë pasur si pasojë tëdisfavorshme për paditësin që ta ketë rënduar 
dënimin e tij(shih, anasjelltas, Veeber (nr. 2), të cituar më lart, § 36). 
Përkundrazi, sikur veprimet e kryera prej tij përpara 1 qershorit2004 dhe 
ato pas kësaj date të ishin vlerësuar veç e veç, rregulli përkatës i caktimit 
të dënimeve i parashtruar në nenin 35 § 1 të Kodit Penal do të kishte sjellë 
një përcaktim të dënimit mbi bazën e dispozitës ligjore që parashikonte 
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më të rëndën nga këto vepra penale, konkretisht të nenit 215a të Kodit 
Penal. Siç e vë në dukje Qeveria, paditësit do t’i ishte dhënë atëherë një 
dënim i cili nuk mund të ishte më i vogël sesa ai i dhënë të realitet e 
që mund të kishte qenë madje më i rëndë, meqenëse ekzistenca e një 
shumësie veprash penale do të ishte quajtur sipas gjithë gjasave si një 
rrethanë rënduese në bazë të nenit 34k të Kodit Penal.

68. Gjykata nuk bindet as nga teza e paditësit se sikur veprimet dhunuese 
të kryera prej tij të ishin vlerësuar veç e veç, dy prej tyre (sipas të gjitha 
gjasave, ato të kryera më 24 qershor 2000 dhe më 17 korrik 2003) do 
të ishin parashkruar. Neni 67 § 1 d) i Kodit Penal parashikonte një afat 
parashkrimi prej tre vjetësh për çdo vepër penale të dënueshme me 
burgim për më pak se tre vjet në maksimum. Për këtë arsye, edhe sikur 
paditësi të ishte ndjekur penalisht vetëm për tre ngjarjet e vëna në dukje 
nga juridiksionet kombëtare, ai mund të ishte gjykuar gjithsesi të paktën 
për dhunimin e kryer më17 korrik 2003, i cili i nënshtrohej ligjit të vjetër, 
dhe për atë të kryer më 8 shkurt 2006, që i takonte ligjit të ri.

69. Duke pasur parasysh çka paraprin më lart, Gjykata është e bindur se 
vlerësimi në këndvështrimin e ligjit të ri i veprimeve të kryera përpara 
hyrjes në fuqi të këtij të fundit nuk ka sjellë caktim të ndonjë ndëshkimi të 
disfavorshëm për paditësin. Në fakt, këtij të fundit i është dhënë vetëm një 
dënim i cili mund t’i jepej atij gjithsesi për arsye të veprimeve të kryera 
prej tij pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri (shih paragrafin 37 të mësipërm dhe, 
a contrario, Maktouf eDamjanović, të cituar më lart, § 70).

c)  Përfundim
70. Elementet e mësipërme i mjaftojnë Gjykatës për të dalë në përfundimin 

se dënimi që i është dhënë paditësit, të njohur fajtor për veprën penale 
të vazhduar të keqtrajtimit ndaj një personi që jetonte nën të njëjtën 
strehë me të, ishte i zbatueshëm në datën kur kjo vepër quhej se kishte 
përfunduar, në përputhje me një “të drejtë” e cila ishte e parashikueshme 
për sa u takon efekteve të saj. Ligji penal nuk është zbatuar në mënyrë 
prapavepruese dhe paditësi nuk u është nënshtruar rregullave për caktim 
dënimesh më të ashpra sesa ato që do të kishin qenë të zbatueshme në 
qoftë se ai do të ishte gjykuar për disa vepra penale veç e veç.

71. Gjykata është e mendimit se arsyetimi i ndjekur nga juridiksionet çeke 
në çështjen në fjalë është në përputhje me objektin e me qëllimin e 
nenit 7 të Konventës, i cili është që të kujdeset që askush të mos bëhet 
objekt ndjekjesh, dënimesh apo masash ndëshkimore arbitrare (shih 
paragrafin 50 të mësipërm). Përveç kësaj, duke e përforcuar mekanizmin 
juridik kombëtar për mbrojtje kundër akteve të dhunës në familje – ku 
ato të kryera ndaj grave mbeten veçanërisht shqetësuese në shoqëritë e 
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sotme evropiane (shih paragrafin 38 të mësipërm dheOpuzk. Turqisë, 
nr.33401/02, GjEDNj2009) –, ky arsyetim përputhet gjithashtu edhe me 
objektivat themelorë të Konventës, vetë thelbi i të cilëve është respektimi i 
dinjitetit dhe i lirisë së njerëzve(shih, mutatismutandis, C.R. k. Mbretërisë 
së Bashkuar, 22 nëntor 1995, § 42, seria A nr. 335C).

72. Për të mbërritur në përfundimet e mësipërme, Gjykata e ka shqyrtuar në 
këndvështrimin e nenit 7 të Konventës zbatimin, në rastin e paditësit, të 
nocionit të vazhdimit të veprës penale të keqtrajtimit ndaj një personi 
që jeton nën të njëjtën strehë, ashtu siç sanksionohet ai nga e drejta 
çeke. Për krahasim, është me vend që të shënohet në këtë kontekst se 
nocioni i veprës penale të vazhduar, ashtu siç përcaktohet ai nga e drejta 
çeke, përputhet me traditën evropiane që pasqyrohet në legjislacionet 
kombëtare të shumicës së gjerë të shteteve anëtare të Këshillit të Evropës 
(shih paragrafët 31 e 33 të mësipërm) dhe se, për këtë arsye, situata lidhur 
me pikën e parashikueshmërisë që është shtruar në këtë çështje nuk duket 
fort e ndryshme nga ajo që ka të bëjë me veprat penale tëtë njëjtit lloj të 
parashikuara në sistemet juridike kombëtare të shteteve të tjera palë në 
Konventë. Siç del nga përshkrimi i veprimeve të paditësit që kanë dhënë 
autoritetet e brendshme, ato drejtoheshin kundër një viktime të caktuar, 
konkretisht bashkëshortes së tij, dhe në veçanti kundër atyre pasurive 
juridike që përbënin për të tërësia e saj fizike dhe mendore, si edhe nderi 
i saj. Është gjithashtu e qartë se mënyra e veprimit ishte po e njëjta: 
dhunimet kryheshin nën të njëjtën strehë, kishte një lidhje afërsie në 
kohë ndërmjet ngjarjeve të ndryshme, të cilat janë shtrirë në një periudhë 
disavjeçare, ku secili nga veprimet e kryera gjatë kësaj periudhe bëhej 
për të njëjtin qëllim kriminal dhe secili prej tyre ishte në kundërshtim 
me të drejtën penale. Me fjalë të tjera, vepra penale për të cilën është 
njohur fajtor paditësi ka disa karakteristika të përbashkëta me vepra 
të tjera penale të këtij lloji që ekzistojnë në gjirin e rrethit të Shteteve 
Kontraktuese, ashtu sikurse edhe zgjidhja e sistemit gjyqësor penal çek 
që, në raste si ai i çështjes në fjalë, jep dënim vetëm për një vepër penale, 
është përqafuar gjithashtu në Shtete të tjera Kontraktuese (shih paragrafët 
33 deri 37 të mësipërm).

73. Me një fjalë, nuk ka pasur shkelje të nenit 7 të Konventës.
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PËR KËTO ARSYE, GJYKATA, NJËZËRI,

Thotë se nuk ka pasur shkelje të nenit 7 të Konventës.

I hartuar në frëngjisht dhe në anglisht, pastaj i shpallur me shkrim më 27 
janar 2015.

 Michael   O’Boyle                                             DeanSpielmann
 Zëvendës Kancelar                                                    Kryetar

Këtij vendimi i bashkëngjitet, në përputhje me nenet 45 § 2 të Konventës dhe 
74 § 2 të Rregullores, paraqitja e mendimeve më vete të mëposhtme:

–  mendim pajtues i gjyqtares Ziemele;
–  mendim pajtues i gjyqtarit Pinto de Albuquerque.

                                                                                    D.S. 
                                                                                            M.O’B.

OPINION PAJTUES I GJYQTARIT ZIEMELE

1.  Unë jam plotësisht dakord me rezultatin, e rastit në fjalë. Megjithatë, unë 
besoj se lexuesit, kur studiojnë arsyetimin e Gjykatës dhe informacionin 
që Gjykata konsideroi të rëndësishëm për qëllimet e këtij rasti, do të bëjnë 
pyetjen nëse ekziston një konsensui evropian në lidhje me nocionin e 
veprës penale vazhduese e cila ishte e nevojshme në këtë rast. Ata mund të 
pyesin: nëse vetëm Republika Çeke e njeh këtë nocion, apo Gjykata e kanë 
gjetur atë problematike në dritën e parimeve të aplikueshme të nenit 7?

2.  Ky është një rast në të cilin gjykata është tunduar që të angazhohet në një 
diskutim mbi ekzistencën e një konsensusi evropian. Nocioni mbetet i 
diskutueshëm, dhe polemika nuk është e kufizuar për termin “konsensus” 
vetë, e cila do të, së paku në kuptimin e zakonshëm, që kërkon marrëveshje 
(shih L. Wildhaber, A. Hjartarson dhe S. Donnelly “Nuk ka konsensus 
për konsensus”, Human Rights Journal, 2013, f. 248-263, dhe S. Besson 
dhe A.-L. Graf-Brugère, “Le droit de votojnë desexpatriés, le konsensus 
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européen et la Marge d’vlerësimin desEtats”, Revuetrimestrielledesdroits 
de l’homme, 2014, f. 942 et seq). Është vënë në dukje se në vende të 
tjera një mënyrë më ortodokse Gjykata do të vazhdonte të mbështete 
mjetet që e drejta ndërkombëtare ofron (shih I. Ziemele”, drejta zakonore 
ndërkombëtare në rregillat Gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut”, Të gjyqtarit Ndërkombëtar dhe i (Këshillit të Evropës, 
2012)). Sipas mendimit tim, kjo do të thotë se Gjykata, kur shqyrton 
ligjet e brendshme dhe praktikat dhe qëndrimet të cilat Shtetet e Europës 
mund të jenë shprehur në lidhje me çështjen në fjalë, në forume të tjera 
ndërkombëtare, vjen nga fakti se kanë kërkuar për një praktikë të veçantë 
rajonale që Shtetet e konsiderojnë të nevojshme për tu ndjekur, me fjalë 
të tjera, zakone rajonale. (Nocioni i zakonit ka evoluar edhe në të drejtën 
ndërkombëtare dhe ka më shumë gjasa nuk është më aq i ngurtë sa mund 
të ketë qenë rasti disa kohë më parë.) Nëse Gjykata përcakton ekzistencën 
e një praktikë të cilën e ndjekin Shtetet e Europës (për shembull, me porosi 
të butë), nuk ka dyshim, por se ai ka nevojë për të mbajtur atë praktikë 
të një shteti gjatë interpretimit të Konventës në dritën e zhvillimeve të 
ditëve të sotme. Megjithatë, nuk ka asgjë të re në lidhje me zbatimin e 
ligjit me kalimin e kohës dhe për të vlerësuar zbatueshmërinë e së drejtës 
në këtë çështje atëherë dhe tani. Gjykata lidhur përdorimin e konsensusit 
dhe jetojnë doktrinat e instrument e koncepteve analoge në të drejtën 
ndërkombëtare, mund të ketë qenë më pak terren për diskutim mbi 
interpretimin shtrirë të Konventës së Gjykatës.

3.  Ka, megjithatë, raste në të cilat nuk ka nevojë për të kërkuar për 
ekzistencën e një praktikë të detyrueshme rajonale. Sipas mendimit tim, 
rasti në fjalë është një rast i tillë. Për qëllimet e çështjes në fjalë që është 
e dobishme të theksohet se nocioni i veprës penale vazhduese ka qenë 
prej kohësh i njohur në sistemet penale ligjore evropiane. Ka ndoshta 
shumë qasje të përbashkëta ndaj këtij nocioni në të drejtën e brendshme 
penale (shih paragrafin 33 të vendimit). Megjithatë, sigurisht që ka edhe 
dallime. Nuk është e nevojshme në pjesën krahasuese të vendimit për 
të bërë një deklaratë në lidhje me ekzistencën e një konsensusi të gjerë 
në mesin e shteteve. Duke marrë në konsideratë përdorimin specifik të 
nocionit të konsensusit në jurisprudencën e aplikuar zakonisht në rastet 
në të cilat Shtetet gëzojnë një liri vlerësimi, mund të pyes veten se çfarë 
është qëllimi i deklaratës në paragrafin 33 është në një rast Neni 7.

 Unë do të paraqes se deklarata në këtë paragraf nuk është që të barazohet 
me përpjekjet e Gjykatës për të krijuar ekzistencën ose ndryshe nga një 
konsensus me qëllim identifikimin e kufijve të lirisë së vlerësimit në disa 
rrethana të reja shoqërore. Unë do të kisha preferuar që Gjykata të mos 
shpallë në ekzistencën e një konsensusi të gjerë në këtë pjesë të gjykimit.
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4.  Rasti ka të bëjë me parashikueshmërinë e ligjit penal të brendshëm dhe 
potencialin për një dënim më i rëndë për t’u imponuar. Në dritën e nenit 
7 të jurisprudencës detyra e Gjykatës është përcaktuar shumë qartë në 
paragrafin 55, pikërisht për të vërtetuar nëse para 1 qershor 2004 Ligjit të 
brendshëm i është dhënë për dënimin e veprave të kryera nga kërkuesi. 
Gjykata shqyrton legjislacionin e brendshëm dhe praktikën e gjykatave 
vendase dhe në këtë rast nuk do të gjejnë në praktikën e brendshme, e cila 
ka qenë objekt i thelluar dhe arsyetuar nga gjykatat e brendshme, arbitrare 
apo me të vërtetë të paligjshme për qëllimet e nenit 7. Fakti që në vende 
të tjera fakte të tilla mund të ketë marrë trajtim të ngjashëm në të drejtën 
penale është interesante, por jo të vërtetë me vend për llojin e vlerësimit 
për të cilat neni 7 ofron. Me pak fjalë, unë kam të vështirë duke parë se 
si një konsensus evropian mund të jenë i rëndësishëm për vlerësimin e 
tipareve individuale të nocioneve të caktuara në ligjin penal të brendshëm. 
Ka me siguri ngjashmëri të rrënjosura në historinë e Evropës, por nuk 
duhet të ketë dallime lidhur me zgjedhjet e legjislaturave përkatëse.

5.  Nocioni i konsensusit evropian ka nevojë për reflektim të kujdesshëm 
dhe evidentim në praktikën e ardhshme të gjykatës. Unë do të doja të 
shpresoja se kjo do të bëhet duke mbajtur në mendje elementet përkatëse 
të së drejtës ndërkombëtare. Përdorimi i këtij nocioni nuk duhet të jenë 
më i paparashikueshëm.

OPINION PAJTUES I GJYQTARIT PINTO DE ALBUQUERQUE

1.  Mbështes plotësisht vendimin e Dhomës së Madhe në rastin në fjalë dhe 
metodologjinë e tij. Në fakt, kjo është hera e parë që Gjykata ka trajtuar në 
një gjykim professo saktësinë e terminologjisë së përdorur në lidhje me një 
koncept të rëndësishëm të ligjit penal, sfondin historik për këtë koncept 
dhe rregullimin aktual të tij në 47 sistemet ligjore të Këshillit të Evropës. 
Një studim gjuhësor, historik dhe krahasues dhe ligjor i përmasave të tilla 
nuk është kryer më parë dhe është mëse i mirëpritur. Megjithatë, pikërisht 
në funksion të historisë së pasur të këtij koncepti dhe variacioneve të tij të 
shumta në sistemet ligjore kombëtare të anketuara, ndjehem i detyruar të 
bëj disa vërejtje të tjera që kanë për qëllim sqarimin e parimit të vendosur 
nga Dhoma e Madhe dhe ndikimi i saj praktik në përcaktimin e politikave 
penale dhe ligjeve të Shteteve anëtare.

Sipas Dhomës së Madhe, ekziston një konsensus i gjerë që lind nga një traditë 
e gjatë evropiane në lidhje me tiparet e veçanta të një vepre të vazhdueshme. 
Gjykata konsideron se zbatimi i dispozitave të brendshme që merren me veprat 
penale të këtij lloji nuk ka, pasi në parim, shkelin nenin 7 të Konventës, për aq 
kohë sa veprimet individuale në fjalë janë të drejtuara kundër të njëjtit interes 
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të mbrojtur me ligj, ka të paktën një ngjashmëri në mënyrën e ekzekutimit, një 
lidhje e përkohshme ekziston në mes të akteve të ndryshme, të njëjta, qëllimi 
i përsëritur qëndron në themel të gjitha akteve dhe veprimeve individuale që 
përbëjnë, direkt ose indirekt, elementet përbërëse të veprave penale. Opinioni 
i pranishëm do të kërkojë për të sqaruar qëllimin thelbësor të këtij parimi dhe 
pasojat e tij praktikë, në dritën e gjendjes së kaluar dhe të tashme të konceptit të 
një vepre penale vazhduese në të drejtën europiane.

Historia e veprës së vazhdueshme
2.  Ligji Roman nuk e njeh konceptin e një vepre të vazhdueshme. Ndodhi 

vetëm gjatë Mesjetës kur dijetarët si Bartolus de Saxoferrato, Baldus 
de Ubaldis dhe Prosperus Farinacius futën konceptin me qëllim 
zbutjen e sundimit vështirë dënimit të akumulimit të rreptë dënimeve 
të njëpasnjëshme (quod criminae tot poenae) sipas ligjit romak. Sipas 
këtyre dijetarëve, kanë qenë dy kritere kryesore për dënimin e një sërë 
veprave penale të veçanta si një vepër e vazhdueshme: një periudhë e 
shkurtër kohore në mes të veprave të ndryshme individuale penale të 
kryera nga ana e autorit (intervallo cum temporis, siç ka theksuar Baldus) 
dhe ekzistenca e një qëllimi të vetëm ose qëllimin të posaçëm të akteve 
individuale (ad eundem finem, siç ka theksuar Bartolus). Në fakt, lidhja 
ngushtë e përkohshme ndërmjet akteve individuale është konsideruar si 
provë e të njëjtit qëllim. Një vepër e vazhdueshme ishte një grup i akteve 
individuale të bashkuara nga i njëjti qëllim kriminal, dhe të kryera brenda 
një periudhe të shkurtër kohe, të cilat janë të dënueshme me një dënim me 
burg të vetëm.

3.  Koncepti i një vepre të vazhdueshme u sanksionua në statut për herë të 
parë në Toskana, me Ligjin e 30 gushtit 1795. Ky ligj dënon si vepër të 
vazhdueshme të gjitha vjedhjet e kryera në dëm të një apo më shumë 
personave për aq kohë sa ata kishin kryer brenda një periudhe 24 orëshe. 
Neni 80 i Kodit Penal të 1853 të Toskanës përfshinte një dispozitë të 
përgjithshme që parashikon këtë koncept për krime të tjera përveç 
vjedhjes. Kjo dispozitë u miratua, me ndryshime të vogla, në nenin 79 të 
kodit të parë të unifikuar penal të Mbretërisë së Italisë, Kodi Penal i 1889, 
i njohur si Codice Zanardelli.

 Në programin e mirënjohur del corso di diritto penale, Francesco Carrara 
paraqet si kusht përfundimtar për formulimin e konceptit të një vepre të 
vazhdueshme, ato që do të përfshihen në nenin 81 të Kodit Penal të vitit 
1930, i njohur si Codice Rocco. Siç kishte propozuar edhe Carrara, neni 
81 i referohet “qëllimit të vetëm kriminal” (mismo disegno criminoso). 
Sipas Carrara, nuk ishte element vullnetar i dolus i unifikuar i veprave 
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të ndryshme penale të kryerësit, por element intelektuale i saj, që do të 
thotë, ekzistencën e të njëjtën ide të urryer në themel të gjitha veprimet 
e tij ose të saj. Manzini foli për të njëjtin projekt kriminal, Carnelutti 
për të njëjtin interes dhe Leone për të njëjtën dëshirë, këto formulime të 
ndryshme nuk qenë asgjë më shumë se variacionet e doktrinës subjektive 
të Carrara. Shihet si një rregull i thjeshtë i dënimit të shpallur nga parimi 
i drejtësisë, gjerësia e kësaj doktrine subjektive do të lejojë, për shembull, 
bashkimin e akteve të ndryshme të kryera kundër jetës dhe pjesëve të 
subjekteve të ndryshëm.

4.  Në Francë, neni 365 i Kodit Penal të Hetimeve ka parashikuar një 
zgjidhje të përgjithshme në rastet kur veprat e ndryshme penale janë 
kryer nga i njëjti subjekt: duhet të zbatohet gjithmonë dënimi më i rëndë, 
pavarësisht se sa akte janë kryer ose marrëdhënia që ekziston mes tyre 
(delictum majus absorvet minus). Në funksion të parimit të përthithjes, 
dënimi i një vepre të vazhdueshme ishte më pak problematike. Diskutimi 
i problemit u transferua në fushën e procedurës penale. Kur ballafaqohen 
me problemin e veprave penale të njëpasnjëshme të kryera me të njëjtin 
qëllim, doktrina franceze, drejtohet nga prokurori i përgjithshëm në 
Gjykatën e Kasacionit, Faustin Hélie, përsëriti pikëpamjen e dijetarëve 
italianë. Risia e qasjes Hélie të vërë në konkluzion procedural u tërhoq 
nga doktrina italiane: kur shkelësi është ngarkuar me një apo më shumë 
akte individuale që përbëjnë veprën të vazhdueshme, ai ose ajo nuk mund 
të jetë i ngarkuar për herë të dytë me qëllim që të gjykohet për aktet e tjera 
individuale që përbëjnë veprën të vazhdueshme të cilat nuk ishin marrë 
në konsideratë në gjykimin e parë. Parimi i non bis in idem ka vepruar si 
një barë për një gjykim të dytë.

5.  Diskutimet doktrinare morën një kthesë dramatike në Gjermani, për 
shkak të përpjekjeve të disa dijetarëve të ndriçuar dhe legjislaturave 
mendjehapura. Paragrafi 110 i 1813 i Kodit Penal Bavarez, paragrafi 106 i 
Kodit Penal të Hanoverit i 1840, paragrafi 56 i Kodit Penal Braunschweig, 
Neni 112 i Kodit Penal të Hessen të 1841, neni 180 i Kodit Penal të Baden 
të 1845, dhe të tjerë, futën një koncept të ri që do të përhapet ngadalë në 
të gjithë Evropën.

Kodi Penal Bavarez, nën ndikimin e Feuerbach, bëri një dallim midis 
wiederholtes Verbrechen, “një krim i përsëritur” dënohet me disa ndëshkime 
kur veprimet e autorit kanë të bëjnë me objekte të ndryshme, dhe fortgesetztes 
Verbrechen, “një krim i vazhdueshëm”, dënohet me një dënim të vetëm, kur 
aktet e autorit, në lidhje me një objekt të vetëm (Gegenstande demselben oder 
und einer derselben person). Kritika e famshme e kushteve të këtij dallimi 
Mittermaier kishte vlerën të madhe për të hapur një diskutim teorik mbi kuptimin 
e konceptit “të njëjtin objekt”, një diskutim i cili ende nuk është mbyllur. Ajo nuk 
ishte, siç pretendoi Feuerbach, fakti i vetëm se objekti i veprës ishte i njëjtë, as, 
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si mësojnët dijetarët italiane, elementin intelektual vetëm që të unifikohen aktet e 
ndryshme individuale të kryera nga autori i veprës penale, por më tepër unitetin 
e vendosmërisë së përgjithshme të veprës për të kryer krimin, homogjenitetin e 
veprimeve të ndryshme individuale dhe shkeljen e të njëjtit interes të mbrojtur 
me ligj (Rechtsgut). Mittermaier ishte i saktë në gjykimin e tij se vendosja e një 
dënimi më të lehtë për një vepër të vazhdueshme u justifikua me faktin se përsëritja 
e veprave penale individuale dhe qëllimi kriminal rinovohet dhe shkelësi u 
“lehtësua” nga rrethanat që përfshijnë: ato janë situata e jashtme e favorshme që 
rrethon shkelësin e cila e çon atë për të shkelë interesat e njëjtë ose të ngjashme dy 
ose më shumë herë brenda një periudhe të shkurtër kohe. Arsyetimi për vendosjen 
e një dënimi më të butë qëndron pikërisht në fajin më të vogël të autorit të veprës, 
i cili është drejtuar nga rrethana të favorshme të jashtme për të përsëritur krimin. 
Kjo perspektivë e fituar në mbështetje të Gjykatës Perandorake Gjermane, i cili 
pranoi konceptin e një vepre të vazhdueshme, pavarësisht nga heshtja e Kodit 
Penal Perandorak të 1871 dhe heqjes së pjesshme të sundimit dhe mbledhjes së 
rreptë të dënimeve. Më pas, koncepti u përhap në të gjithë Evropën, në disa vende 
edhe duke u konvertuar në ligje e statute. Kuptohet si një rast i unitetit ligjor 
të sjelljes së autorit (Juristische Handlungseinheit) në teorinë e përgjegjësisë 
penale, shkelja e vazhdueshme është e bazuar në qëllimin e përsëritur të kryerësit 
që të përfitojë nga një sërë rrethanash të jashtme të vazhdueshme të favorshme 
për të sulm të njëjtë ose interes të ngjashëm ligjor dhe jo domosdoshmërisht e 
njëjta dispozitë penale.

6.  Vlen të përmendet se Gjermania, vendlindja e këtij koncepti të ri, të 
përzier një vepre materiale të vazhdueshme, kurrë nuk bëri ndryshime 
në atë statut penal dhe pothuajse braktisi konceptin deri në një udhëzim 
të lëshuar nga Gjykata e Lartë Federale në vitin 1994, e cila rezervoi 
zbatimin e veprës penale vazhduese për raste të veçanta. Arsyet e 
politikave kriminale shpjegojnë këtë veprim. Kritika të shpeshta që janë 
dëgjuar në arenën politike është se koncepti i një vepre të vazhdueshme 
ka favorizuar recidivizmin dhe ka dobësuar forcën ligjore të rregullave 
sociale, pasi ajo i trajton shkelësit të cilët kanë kryer akte të ndryshme 
kriminale brenda një periudhe të shkurtër kohe në një mënyrë tepër 
të butë. Në përputhje me këtë kritikë, një politikë e ashpër penale ka 
mbizotëruar në kundërshtim me arsyetimet liberale prapa konceptit të një 
vepre  penale vazhduese.

Kjo nuk është një arritje e vogël e këtij vendimi të Dhomës së Madhe për të 
provuar se kjo retorikë nuk është dëgjuar në shumicën e vendeve evropiane, të 
cilat e kanë mbajtur legjislacionin e tyre siç ishte para vendimit gjerman të vitit 
1994 dhe madje edhe të krijojnë konceptin e një vepre të vazhdueshme në kodet 
të cilat janë miratuar dhe kanë hyrë në fuqi pas këtij vendimi.
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Veprat e vazhdueshme në ditët e sotme
7. Në traditën juridike Evropiane, rregullat për concursus delictorum janë 

rreptësisht të varura nga (1) parimi i ligjshmërisë, si në crimen nullum 
praevia sine lege dhe nulla poena sine lege praevia komponente, e cila 
kërkon që prokurori ta ngarkojë kundërvajtësin me të vepër të saktë 
të kryer sipas ligjit në fuqi në atë kohë, dhe, një herë elementet e saj 
përbërëse janë bërë jashtë, i kërkon gjykatës për të dënuar kryerësit e kësaj 
vepre dhe të dënojë atë për dëmtimet përkatëse të përcaktuara në ligjin në 
fuqi në atë kohë, dhe në këtë mënyrë parandalon, në parim, alternativën, 
akuza kumulative ose të shumëfishta dhe dënime për të njëjtën shkelje 
të interesit të mbrojtur në mënyrë të ligjshme dhe të paparashikueshme, 
dënimin papërcaktuar; (2) qëllimet e dënimeve penale, dhe në veçanti 
qëllimi i risocializimit, deri më tani, burgime pa afat, dënime të hapura 
me afat të caktuar që tejkalojnë një hapësirë   normale të jetës apo dënime 
jashtëzakonisht të gjata të caktuara janë në kundërshtim me këtë qëllim 
dhe prandaj, kufizimi i akumulimit të rreptë të gjobave justifikohet prej 
saj; dhe (3) parimi i non bis in idem, e cila pengon shkelësin nga të qenit i 
nënshtruar ndjekjeve të shumta apo dënimeve për të njëjtën vepër penale 
dhe në këtë mënyrë zbatohet për dënimet e përsëritura në të njëjtën vepër 
penale, në rrjedhën e një ose të njëpasnjëshme të gjykimeve. Vepra e 
vazhdueshme është një rast i delictorum concursus dhe për këtë arsye 
rregullat që rregullojnë veprat penale të vazhdueshme duhet të shtyjnë për 
parimet e përmendura më sipër.

8.  Duke pasur këto parime parasysh, tiparet që karakterizojnë konceptin e 
një vepre të vazhdueshme, siç është vendosur nga Dhoma e Madhe, janë 
të sqaruara më tej.

Kemi të bëjmë me një vepër të vazhdueshme kur kryerësi kryen një 
numër të veprave identike ose të ngjashme penale kundër të njëjtit interes të 
mbrojtur me ligj (Rechtsgut, bien juridique, bene giuridico, bem juridiko) dhe jo 
domosdoshmërisht kundër të njëjtës dispozitë të ligjit penal. Për këtë arsye, sipas 
arsyetimit të Dhomës së Madhe, një vepër e vazhdueshme mund të përfshijë 
veprën penale themelore, format më të vogla dhe të rënda të të njëjtës vepre 
ose vepra të ngjashme kundër të njëjtit interes juridik. Në të kundërt, një varg i 
veprave penale dhe akteve jo-penale që prekin interesat administrative (të tilla 
si Ordnungswidrigkeiten) nuk mund të jenë të bashkuara, dhe të dënohen, si 
vepër e vazhdueshme. Në rastin e interesave shumë personale të mbrojtura me 
ligj (höchtspersönlicher Rechtsgut), aktet individuale duhet të shkelin të njëjtin 
interes të mbrojtur me ligj, duke përjashtuar dënimin si një vepër të vazhdueshme 
në rastet që përfshijnë, për shembull, me vrasjen e disa personave apo sulmit 
seksual ndaj viktimave të ndryshme.

Për më tepër, duhet të ketë të paktën një ngjashmëri në mënyrën e ekzeku-
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timit të akteve individuale, ose rrethanave të tjera materiale lidhëse me ato 
që të përbëjnë një tërësi. Kjo kërkesë objektive, ka të bëjë me actus reus në 
formulimin e Dhomës së Madhe, përjashton dënimin si një vepër e vazhdueshme 
të veprimeve të njëpasnjëshme penale dhe mosveprimeve me të njëjtën vepër, ose 
të një sërë akteve të kryera si kryerësit kryesore, iniciues ose një bashkëpunëtor, 
që nga mënyra e ekzekutimit të veprave është krejtësisht e ndryshme, por nuk 
e përjashton dënimin si një vepër e vazhdueshme të një sërë veprave penale të 
realizuara dhe të mbetura në tentativë.

Për më tepër, aktet individuale duhet të jetë nxitur nga i njëjti qëllim, kriminal, 
në kuptimin që përsëritja e qëllimit kriminal duhet të përcaktohet nga rrethanat 
e jashtme që favorizojnë kryerjen e veprës. Këtu, Dhoma e Madhe prek thelbin 
konceptit të subjektive, dhe nga kjo rrjedhin dy konkluzione kryesore subjektive. 
Së pari, nuk është e nevojshme për të gjitha aktet individuale të bëhen pjesë e 
një plani fillestar apo “qëllimi të përgjithshëm” (Gesamtvorsatz). Mjafton për 
secilin akt individual të ri që duhet të kuptohet si një vazhdim i qëllimshëm i 
mëparshëm (Fortsetztungsvorsatz ose erweiterter Gesamtvorsatz). Si parim, 
autori gjakftohtë i cili planifikon kryerjen e një sërë aktesh kriminale paraprakisht 
nuk meriton të trajtohen mirë, në aspektin e plotësimit të përgjegjësisë penale dhe 
dënimin, se sa kundërvajtësit të cilët nuk planifikojnë të kryejnë veprat penale 
të njëpasnjëshme, por nuk mund të rezistojnë tundimit të kryerjes së tyre në të 
njëjtin kontekst të favorshëm. Siç Dhoma e Madhe ka theksuar në mënyrë të 
qartë, “aktet individuale nuk duhet të jenë të planifikuara ab initio”, që do të thotë 
se përgjithshisht aktet e ndryshme individuale nuk duhet të jetë të pranishme në 
kryerjen e aktit të parë individual ose edhe kur njëri akt individual që janë pjesë e 
sjelljes me ligj të unifikuar është e angazhuar dhe nuk mund të lindin, derisa akti 
final individual të jetë kryer.

Së dyti, veprat penale të kryera nga pakujdesia nuk ka perse të janë të 
përjashtuara nga dënimi, si një vepër penale e vazhdueshme. Nuk mund të jetë 
një vepër e vazhdueshme e përbërë nga akte individuale të pakujdesisë, si dhe 
një vepër e vazhdueshme që përbëhet nga akte individuale të qëllimshme dhe 
pakujdesia, në funksion të gjerësisë subjektive të erweiterter Gesamtvorsatz.

Nevoja për një lidhje të përkohshme mes veprimeve individuale gjithashtu 
u pohua nga Dhoma e Madhe. Ky element sigurisht që shqyrtohet në rrethanat 
e secilit rast, pa ndonjë kufi të paracaktuar kohe. Megjithatë, sipas logjikës së 
vet të Dhomës së Madhe, afati natyrshëm duhet të nxirret nga fakti se veprimet 
individuale duhet të jenë të ndërlidhura në një shkallë të tillë që ato të zbulojë 
ekzistencën e vazhdueshme në njëjtin kontekst të jashtëm të favorshëm për 
kryerjen e veprave penale me qëllimin e përgjithshëm kriminal, dhe njëkohësisht 
në një shkallë homogjene, më të vogël të fajit nga ana e autorit të veprës. Në çdo 
rast, sa më e gjatë të jetë hapësira kohore mes veprimeve individuale, lirshëm 
marrëdhënia psikologjike ndërmjet tyre, faji më i madh shkelësi dhe për këtë 
arsye më pak të ngjarë se aktet do të trajtohen si një shkelje e vazhdueshme.
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Së fundmi, sipas vendimit të Dhomës së Madhe, në mënyrë që të trajtojnë 
disa akte të njëpasnjëshme penale si vepër e vazhdueshme, aktet individuale duhet të 
përmbushin, direkt ose indirekt, elementet objektive dhe subjektive të veprës penale. 
Për të vënë atë negativisht, aktet për të cilat ka arsye për përjashtimin e përgjegjësisë 
penale, të tilla si sëmundje mendore, dehje, vetëmbrojtje, domosdoshmëri, detyrim 
apo një konflikt të detyrave, nuk mund të jetë pjesë e një vepre të vazhdueshme, por 
veprimet e kryera si rezultat i një gabimi të vërtetë ose të ligjit mund të jetë pjesë e 
tij, kur gabimi i ngarkohet dhe mund të fajësohet kundërvajtësi.

9.  Ndër të tjera, katër pasoja të mëdha praktike ndjekur nga trajtimi i unifikuar 
i akteve individuale të një vepre të vazhdueshme. Në varësi të ekzistencës së 
një situatë të jashtme që lehtëson përsëritjen e shkeljes të së njëjtit interes të 
mbrojtur me ligj dhe kështu zvogëlon fajin kryerësit, kjo është një kërkesë 
e parimit të drejtësisë se aktet e njëpasnjëshme individuale të shihet në 
aspektin ligjor si unifikim dhe sanksionohet me një fjali të vetme në vend 
të një dënimi kumulativ. Kjo është pasoja e madhe praktike e bashkimit 
ligjor. Nëse veprimet e ndryshme penale të shkallëve të ndryshme të 
rëndësisë janë përfshirë, kundërvajtësi mund të dënohet, nga gjykata me 
dënim duke marrë parasysh sjelljen ligjore në tërësi.

Pasoja e dytë praktike është se ligji në fuqi në kohën e ndërprerjes së veprës 
së vazhdueshme është i zbatueshëm për aktet individuale të cilat kanë ndodhur 
para hyrjes së saj në fuqi, me kusht që këto akte të plotësojnë kushtet e ligjit të 
ri. Nuk është kërkesë që elementet përbërëse të veprës penale të përcaktuar me 
ligjin e ri të plotësohen nga fillimi i sjelljes kriminale, që është për të thënë, edhe 
në lidhje me aktet që kanë ndodhur para hyrjes në fuqi të ligjit të ri. Duhet të 
shtohet një paralajmërim: duhet sjellja e vazhdueshme në fjalë të mos jetë subjekt 
i sanksioneve penale sipas ligjit të mëparshëm, por vetëm aktet e kryera pas hyrjes 
në fuqi të ligjit që kriminalizojnë sjelljen do të merren parasysh dhe do të dënohen.

Pasoja e tretë është se shkelja se vazhdueshme fillon me veprimin e parë 
individual, por konsiderohet e përfunduar vetëm atëherë kur veprimi i fundit 
individual është pjesë e veprës së kryer. Nga kjo rrjedhin dy pasoja logjike. Së 
pari, për çdo periudhë përkatëse, kufizimi do të fillojë drejtimin vetëm pasi vepra 
është e përfunduar, që është, pasi akti i fundit individual është kryer, dhe, së dyti, 
veprimet individuale të parashkruara nuk janë të përjashtuara nga dënimi, si pjesë 
e veprës penale vazhduese.

Pasoja e katërt, është e një natyre proceduriale, është se non bis idem e një 
vendimi në lidhje me një vepër të vazhdueshme parandalon një gjykim të ri për 
akuza në lidhje me ndonjë akt të ri të veçantë të përfshirë në pasimin e veprave 
penale. Të nënshtrohet shkelësi i dënuar në një gjykim të ri do të ishte njëlloj 
me ekspozimin e tij apo të saj për rrezikun e duke u ndëshkuar dy herë për të 
njëjtën vepër me ligj të unifikuar. Kjo është e vërtetë jo vetëm për akte të veçanta 
të kryera para aktit të formuar në pjesën e fundit të veprës vazhduese që tashmë 
është provuar, por edhe për vepra të veçanta që ndodhin pas tij.
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Në dritën e parimeve të përcaktuara më sipër, gjykatat vendase do të 
interpretojnë dhe zbatojnë këto rregulla për fakte të veçanta të një çështjeje. 
Megjithatë, shtetet anëtare kanë obligim sipas nenit 7 të Konventës për të mos 
siguruar dënime arbitrare apo të pasigurta. Dënimi i concursus delictorum duhet 
pra të ndodhi brenda kufijve të përshkruara më lart.

Rasti i pranishëm në dritën e konceptit evropian të një vepre 
të vazhdueshme
10. Faktet dhe kuadri ligjor kombëtar i këtij rasti janë të qarta. Të paktën mes 

vitit 2000 dhe shkurt 2006, aplikanti fizikisht dhe mentalisht ka abuzuar 
me gruan e tij në raste të ndryshme, ndërsa ka qënë i dehur. Si rezultat 
i kësaj, gruaja e tij kishte hematoma të qëndrueshme, bruising dhe një 
hundë të thyer dhe u detyrua të kërkojë ndihmë mjekësore në qershor 
2000, korrik të vitit 2003 dhe shkurt 2006. Aplikanti u gjet fajtor për 
veprën penale vazhdueshme të abuzuar me një person që jeton nën të 
njëjtën çati, të kryera mes viteve 2000 dhe 8 shkurt 2006, në bazë të një 
dispozite, neni 215A, i cili ishte futur në Kodin Penal më 1 qershor 2004. 
Sipas ligjit çek, një vepër penale e vazhdueshme konsiderohet se përbën 
një akt të vetëm kriminal dhe klasifikimi sipas ligjit penal do të vlerësohet 
në bazë të ligjit në fuqi në përfundimin e veprës (sulmi i fundit). Në rastin 
konkret ankuesi ishte i mendimit se dënimi i tij dhe dënimi në bazë të një 
dispozite penale që kishte hyrë në fuqi më 1 qershor 2004 kishte përfshirë 
zbatimin retroaktiv të Kodit Penal dhe ka vepruar në dëm të tij, në shkelje 
të nenit 7 § 1 të Konventës. Ai argumentoi se gjykatat e brendshme nuk 
kishin shqyrtuar nëse ai në fakt kishte kryer veprat e dënueshme para 
kësaj date sipas neneve 197a dhe 221 § 1 të Kodit Penal.

11. Kështu, detyra e Dhomës së Madhe në këtë rast ishte kryesisht për të 
përcaktuar nëse vendimi i gjykatave vendase për të zbatuar Nenin 215A 
të Kodit Penal, i cili kishte hyrë në fuqi më 1 qershor 2004, vlente edhe 
për veprimet e kërkuesit të kryera para kësaj date a ka shkaktuar pasoja 
negative për të, për shembull për sa i përket dënimit të tij. Në dritën e 
vëzhgimeve të Qeverisë dhe rregullave të dënimeve të përcaktuara me 
ligjin çek, qasja e gjykatave të brendshme nuk mund, dhe nuk, ka ndonjë 
efekt të dëmshëm mbi ashpërsinë e dënimit të ankuesit. Megjithëse 
menjëherë, gjykatat e brendshme e konsiderojnë, të saktë, se të gjithë 
përbërësit ligjore të veprës penale të përcaktuar në Nenin 215A §§ 1 dhe 
2 (b) të Kodit Penal u përmbushën edhe në lidhje me sulmin e kryer para 
hyrjes në fuqi të kësaj dispozite.

Përfundime
Koncepti i një vepre të vazhdueshme nuk është i mbaruar. Në të kundërt, kjo 

është një politike liberale e ligjit penal dhe është ende në zemër të ligjit Evropian 
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për concursus delictorum, nëse jo e një sistemi universal të së drejtës penale, 
një “gramatikë e ligjit penal”, si George Fletcher ( Verbrechenslehre, Théorie 
des elementeve de l’shkelje, Teoria del reato, Teoria del Delito). Legjislativi 
dhe gjykatat mund të përdorin atë si një instrument për të zbutur ashpërsinë e 
dënimit në rastet kur shkelësi është shtyrë për të kryer veprime të njëpasnjëshme 
penale nga rrethana të favorshme të jashtme dhe për këtë arsye faji i tij ose i saj 
është zvogëluar në mënyrë të konsiderueshme. Ky instrument mund të aplikohet 
edhe në ato sisteme kombëtare ku sundimi i mbledhjes së rreptë të gjobave ose 
dënimeve të njëpasnjëshme mungon, por është ruajtur në veçanti në ato sisteme 
kombëtare ku ekziston një rregull të tillë. Qëllimi i risocializimit të dënimeve 
penale dhe parimet e ligjshmërisë non bis in idem favorizohen nga përdorimi i 
tij. Ligjet e njëpasnjëshme penale janë miratuar, kundërvajtësi mund të dënohet 
sipas ligjit të ri, kur kushtet e përcaktuara në të përmbushen edhe nga aktet e 
kryera para hyrjes në fuqi të këtij ligji.



Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA ROMAN ZAKHAROV KUNDËR RUSISË

(Kërkesa nr. 47143/06)

VENDIM

STRASBURG

4 Dhjetor 2015

Vendimi është përfundimtar, por mund të jetë subjekt i rishikimit redaktues.
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Në çështjen Roman Zakharov kundër Rusisë,
Gjykata Evropiane për të Drejtave të Njeriut, e mbledhur në Dhomën e 

Madhe përbëhet nga:

Dean Spielmann, Kryetar,
Josep Casadevall,
Guido Raimondi,
Ineta Ziemele,
Mark Villiger,
Luis López Guerra,
Khanlar Hajiyev,
Angelika Nußberger,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Mose,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom,
Faris Vehabovic,
Ksenija Turkoviq,
Dmitry Dedov, gjyqtarët,
dhe Lawrence Early, Këshilltar ligjor,

Pas shqyrtimit në seancë me dyer të mbyllura më 24 Shtator 2014 dhe 15 
Tetor 2015
Jepet vendimi i mëposhtëm, i cili u miratua në datën e fundit të lartpërmendur:

PROCEDURA
1.  Çështja e ka zanafillën në kërkesën (nr. 47143/06) kundër Federatës Ruse, 

e depozituar në Gjykatë sipas Nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të 
Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga një shtetas 
rus, Z. Roman Andreyevich Zakharov (“kërkuesi”), më 20 Tetor 2006.

2.  Kërkuesi fillimisht u përfaqësua nga Z. B. Gruzd, avokat në Shën Petërburg 
dhe më pas nga avokatët e Organizatës Jo Qeveritare të EHRAC/Qendra 
për përkujtimin e të Drejtave të Njeriut, me seli në Moskë. Qeveria ruse 
(“Qeveria”) u përfaqësua nga Z. G. Matyushkin, përfaqësuesi i Federatës 
Ruse në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut.
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3.  Kërkuesi pretendoi se sistemi i përgjimeve të fshehta të komunikimeve 
telefonike në Rusi kishte shkelur të drejtën e tij të respektimit të jetës 
private dhe korrespondencës dhe se ai nuk kishte asnjë mjet efektiv 
ankimi në këtë drejtim.

4.  Më 19 Tetor 2009, kërkesa iu komunikua Qeverisë.
5.  Më 11 Mars 2014, Dhoma e Seksionit të Parë, të cilës iu caktuar çështja 

(Neni 52 § 1 i Rregullores së Gjykatës), e përbërë nga Isabelle Berro-
Lefevre, President, Khanlar Hajiyev, JuliaLaffranque, Linos Alexandre 
Sicilianos, Erik Mose, KsenijaTurković, Dmitry Dedov, gjyqtarë, dhe 
gjithashtu Søren Nielsen, Kancelar, hoqi dorë nga juridiksioni në favor 
të Dhomës së Madhe, dhe nuk pati kundërshtime nga palët për këtë gjë 
(Neni 30 i Konventës dhe 72 i Rregullores).

6.  Një seancë publike u zhvillua në Gjykatën e të Drejtave të Njeriut, në 
Strasburg, më 24 Shtator 2014 (Neni 59 § 3 i Rregullores).

Para Gjykatës:

(A) për Qeverinë
Z. G. MATYUSHKIN, Përfaqësuesi i Federatës Ruse në Gjykatën Evropiane 

të të Drejtave të Njeriut, 
Znj. O. Sirotkina,
Znj. I. KORIEVA,
Znj. O. IURCHENKO,
Z. O. AFANASEV,
Z. A. LAKOV, Këshilltarët;

(B) për kërkuesin
Z. P. LEACH,
Znj. K. LEVINE,
Z. K. KOROTEEV,
Znj. A. RAZHIKOVA, Këshilltare,
Znj. E. LEVCHISHINA, Këshilltare.

Gjykata dëgjoi diskutimet e Z. Matyushkin, Z. Leach, Znj. Levine, Znj. 
Razhikova dhe Z. Koroteev, si dhe iu përgjigj  Z. Matyushkin dhe Z. Leach 
gjykatës për pyetjet e bëra. 
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FAKTET
I. RRETHANAT E ÇËSHTJES
7.  Kërkuesi ka lindur në vitin 1977 dhe jeton në Shën Petërburg.
8.  Kërkuesi është kryeredaktor i një shoqërie botuese dhe i një reviste 

fluturimi. Ai është edhe kryetar i degës së Fondacionit të Mbrojtjes, Glasnost 
për Shën Petërburgun, një OJQ që  monitoron lirinë e mediave në rajonet e 
Rusisë, promovon pavarësinë e masmedias rajonale, lirinë e shprehjes dhe 
respektimin e të drejtave të gazetarëve, si dhe siguron mbështetje ligjore, 
duke përfshirë edhe përfaqësimin gjyqësor për gazetarët.

9.  Ai përfitonte shërbime nga disa operatorë të rrjetit të celularëve.
10. Më 23 Dhjetor 2003 ai inicioi një proces gjyqësor kundër tre operatorëve 

të rrjetit celular, duke pretenduar se ka pasur ndërhyrje në të drejtën e 
tij për privatësinë e komunikimeve telefonike. Ai pohoi se në bazë të 
urdhrit nr. 70 (shih paragrafët 115 deri te 122 më poshtë) të Ministrisë 
së Komunikimit, Komiteti Shtetëror për Komunikime dhe Teknologjinë 
e Informacionit dhe operatorët e rrjetit telefonik kanë instaluar pajisje 
të cilat lejonin Shërbimin Federal të Sigurimit (“ShFS”) të përgjonte 
të gjitha komunikimet telefonike pa autorizim paraprak gjyqësor. 
Kërkuesi argumentoi se urdhri nr. 70, i cili nuk ishte botuar kurrë, kufizoi 
padrejtësisht të drejtën e tij për privatësi. Ai i kërkoi gjykatës të urdhëronte 
heqjen e pajisjeve të instaluara në bazë të urdhrit nr. 70, dhe të siguronte 
se aksesi në komunikimet telefonike i ishte dhënë vetëm personave të 
autorizuar. Ministria e Komunikimit dhe Teknologjisë së Informacionit 
dhe Departamenti i rajonit të Shën Petërburgut dhe Leningardit u bashkuan 
si një palë e tretë në procedurë.

11. Më 5 Dhjetor 2005, Gjykata e Rrethit Vasileostrovskiy e Shën Petërburgut 
hodhi poshtë pretendimet e kërkuesit. Ajo konstatoi se kërkuesi nuk 
kishte provuar se operatorët e rrjetit telefonik i kishin transmetuar ndonjë 
informacion personave të paautorizuar ose se kishin lejuar përgjimin e 
pakufizuar ose të paautorizuar të komunikimeve. Pajisja që iu referua ishte 
instaluar për të mundësuar agjencitë e zbatimit të ligjit të kryenin veprimtari 
operative të kërkimit, në përputhje me procedurën e parashikuar me ligj. 
Instalimi i pajisjeve të tilla në vetvete  nuk ka ndërhyrë me privatësinë e 
komunikimeve të kërkuesit. Kërkuesi nuk solli fakte të cilat arsyetonin 
se ishte shkelur e drejta e tij për privatësinë e komunikimeve telefonike.

12. Kërkuesi apeloi. Ai pohoi, në veçanti, se Gjykata e Qarkut kishte 
refuzuar të pranonte disa dokumente si prova. Në këto dokumente 
ishin të përfshira dy urdhra gjyqësore të cilat autorizojnë përgjimin e 
komunikimeve telefonike, dhe një shtojcë për kriteret e marrëveshjes 
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së ofrimit të shërbimit, e cila ishte lëshuar nga një prej operatorëve të 
rrjetit celular. Një nga urdhrat gjyqësore në fjalë, lëshuar më 8 tetor 
2002, autorizonte përgjimin e komunikimeve të telefonisë celulare të 
disa personave gjatë periudhës nga 1 deri në 5 prill, nga 19 deri më 23 
qershor, nga 30 qershor deri më 4 korrik dhe nga 16 në 20 tetor 2001. 
Urdhri tjetër gjyqësor, i lëshuar më 18 korrik 2003, autorizonte përgjimin 
e komunikimeve të telefonisë të Z. E. gjatë periudhës nga 11 prill-11 tetor 
të vitit 2003. Gjithashtu, kërkuesi pohoi se në qoftë se numri i tij është 
përdorur për të bërë kërcënime terroriste, operatori celular mund të kishte 
pezulluar ofrimin e shërbimit telefonik dhe të transferonte të dhënat e 
mbledhura për agjencitë e ligj zbatuese. Sipas mendimit të kërkuesit, 
urdhrat gjyqësore dhe shtesat vërtetuan se operatorët e rrjetit telefonik 
dhe agjencitë e zbatimit të ligjit kanë qenë teknikisht të afta për të zbuluar 
të gjitha komunikimet telefonike pa marrë autorizimin paraprak gjyqësor, 
dhe në mënyrë rutinë i kanë drejtuar përgjime të paautorizuara.

13. Më 26 prill 2006, Gjykata e qytetit Shën Petërburgut la në fuqi vendimin 
e apelit. Ajo konfirmoi deklaratën e Gjykatës së Rrethit se kërkuesi 
nuk kishte provuar se komunikimet e tij telefonike ishin përgjuar. As 
nuk kishte treguar se ekzistonte rreziku që e drejta e tij për privatësinë 
e komunikimeve telefonike të cenohej në mënyrë të paligjshme. Për të 
përcaktuar ekzistencën e një rreziku të tillë, kërkuesi duhej të provonte 
se të paditurit kishin vepruar në mënyrë të paligjshme. Megjithëse, 
operatorët e rrjetit telefonik lejoheshin nga ligji të instalonin pajisje që 
mundësonin kryerjen e aktiviteteve operative të kërkimit nga agjencitë 
e zbatimit të ligjit, ekzistenca e kësaj pajisje nuk ka në vetvete qëllim të 
ndërhyjë në privatësinë e komunikimeve të kërkuesit. Refuzimi për të 
pranuar urdhrat gjyqësore të 8 tetorit 2002 dhe 18 korrik 2003 si prova 
ishte i ligjshëm, pasi urdhrat gjyqësore janë lëshuar për persona të tjerë 
dhe pa lidhje me rastin e kërkuesit. Gjykata vendosi të pranojë si provë dhe 
të shqyrtojë Shtojcën e marrëveshjes së ofrimit të shërbimit, por deklaroi 
se nuk përmbante informacion që të kërkonte rishqyrtimin e vendimit të 
Gjykatës së Rrethit.

14. Nga provat e paraqitura nga kërkuesi del se, në janar të vitit 2007, OJQ-
ja, “Kontrolli Civil”, kërkoi nga zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të 
kryente një inspektim në fushën e lëshimit të urdhrave për përgjimin e 
komunikimeve telefonike, për të verifikuar përputhshmërinë e tyre me 
ligjet federale. Në shkurt të vitit 2007 një zyrtar nga zyra e Prokurorit të 
Përgjithshëm ka telefonuar OJQ-në duke i kërkuar kopje të pa publikuara 
të shtojcës së urdhrit nr. 70, pasi nuk mund t’i siguronin nga Ministria 
e Komunikacioneve. Në prill 2007 Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm 
refuzoi kryerjen e inspektimit të kërkuar.
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II. LEGJISLACIONI I BRENDSHËM I APLIKUESHËM

A. E drejta për respektimin e jetës private dhe e korrespondencës
15. Kushtetuta i garanton kujtdo të drejtën e respektimit të jetës private, 

sekreteve personale dhe familjare dhe të drejtën për të mbrojtur nderin 
dhe reputacionin e tij (neni 23 § 1). Ajo më tej garanton të drejtën 
për respektimin e korrespondencës, telefonit, postës, telegrafit dhe 
komunikimeve të tjera. Kjo e drejtë mund të kufizohet vetëm në bazë të 
një urdhri gjykate (Neni 23 § 2).

16. Kushtetuta, përcakton gjithashtu se nuk lejohet mbledhja, ruajtja, përdori-
mi ose shpërndarja e informacionit në lidhje me jetën private të një perso-
ni pa pëlqimin e tij/saj. Autoritetet shtetërore dhe bashkiake duhet të sigu-
rojnë që çdo person të ketë akses në dokumentet dhe materialet që prekin 
të drejtat dhe liritë e tij, përveç kur ligji parashikon ndryshe (neni 24).

17. Akti i Komunikimeve i 7 korrik 2003 (nr. 126 FZ) garanton privatësinë e 
formave postare, telegrafike dhe të tjera të komunikimit të transmetuara me 
anë të rrjeteve të telekomunikacionit ose shërbimeve postare. Kufizimet 
janë të lejueshme vetëm në rastet e përcaktuara në ligjet federale (neni 
63 (1)). Përgjimi i komunikimeve i nënshtrohet autorizimit paraprak 
gjyqësor, përveç në rastet e përcaktuara në ligjet federale (neni 63 (3)).

18. Më 2 tetor 2003, në vendimin e saj nr. 345-O Gjykata Kushtetuese u 
shpreh se, e drejta e privatësisë së komunikimeve telefonike mbuloi të 
gjitha të dhënat e transmetuara, të ruajtura apo të zbuluara me anë të 
pajisjeve telefonike, duke përfshirë të dhëna jo të bazuara tek përmbajtja, 
të tilla si informacioni për lidhjet hyrëse dhe dalëse të një parapaguesi 
të specifikuar . Monitorimi i të dhënave të tilla ka qenë edhe objekt i 
autorizimit gjyqësor paraprak.

B. Përgjegjësia për shkelje të privatësisë
19. Mbledhja e paautorizuar ose shpërndarja e informacionit në lidhje me 

jetën private apo familjare të një personi pa pëlqimin e tij ose të saj, kur ajo 
është kryer nga interesi personal për përfitime material, apo të tjera dhe është e 
dëmshme për të drejtat dhe interesat e ligjshme të shtetasve, dënohet me gjobë, 
vërejtje në punë apo me burg deri në katër muaj. Të njëjtat veprime të kryera 
nga një zyrtar duke përdorur postin e tij apo të saj janë të dënueshme me gjobë, 
ndalim kryerje funksione të caktuara ose periudhë prove deri në gjashtë muaj 
(neni 137 i Kodit Penal).

20. Çdo shkelje e së drejtës së qytetarëve për privatësinë postare, telegrafike, 
telefonike ose forma të tjera të komunikimit, dënohet me gjobë ose punë 
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vullnetare. Po kjo vepër e kryer nga një zyrtar duke shfrytëzuar pozicionin 
e tij/saj, dënohet me gjobë, ndalim kryerje funksione të caktuara ose 
periudhë prove deri në katër muaj (neni 138 i Kodit Penal).

21. Keqpërdorimi i pushtetit nga një zyrtar, kur ai është kryer nga interesi 
personal për përfitime materiale apo të tjera ka shkaktuar shkelje thelbësore 
të të drejtave dhe interesave të ligjshme të një individi ose të një personi 
juridik, dënohet me gjobë, ndalim kryerje funksione ose angazhim në 
aktivitete të caktuara për një periudhë deri në pesë vjet, punë vullnetare 
për një periudhë deri në katër vjet ose me burgim për një periudhë duke 
filluar nga katër muaj deri në katër vjet (neni 285 § 1 të Kodit Penal).

22. Veprimet e një zyrtari publik, i cili në mënyrë të qartë e tejkalon autoritetin 
e tij/saj duke shkaktuar shkelje thelbësore të të drejtave dhe interesave të 
ligjshme të një individi ose të një personi juridik, janë të dënueshme me 
gjobë, ndalim kryerje funksione ose angazhim në aktivitete të caktuara 
për një periudhë deri në pesë vjet, të punë vullnetare për një periudhë deri 
në katër vjet ose me burgim për një periudhë duke filluar nga katër muaj 
deri në katër vjet (Neni 286 § 1 të Kodit Penal).

23. Aktvendimi nr. 19 e 16 tetor 2009 nga Gjykata Supreme plenare para-
shikon që për qëllimet e neneve 285 dhe 286 të Kodit Penal “ shkelje 
thelbësore të të drejtave dhe interesave të ligjshme të një individi ose 
të një personi juridik” nënkupton shkelje të të drejtave dhe lirive të 
garantuara në parimet e përgjithësisht, dispozitat e ligjit ndërkombëtar 
dhe Kushtetuta e Federatës ruse, mund të përmenden të tilla të drejta 
si, e drejta për të respektuar nderin dhe dinjitetin e një personi, jetën 
private apo familjare, korrespondencën, telefonin, postën, telegrafin dhe 
komunikimet e tjera, paprekshmërinë në shtëpi, etj. Për të vlerësuar nëse 
shkelja është “thelbësore” për personin juridik, merret parasysh shkalla e 
dëmit të ardhur si rezultat i aktit të paligjshëm, natyrës dhe sasisë e dëmit 
material, numri i personave të prekur dhe masa e dëmtimit fizik, financiar 
ose jo financiar e shkaktuar (paragrafi 18 (2)).

24. Procedimi penal fillon nëse ka fakte të mjaftueshme që tregojnë se një 
vepër penale është kryer (neni 140 § 2 të Kodit të Procedurës Penale).

C. Dispozita të përgjithshme mbi përgjimin e komunikimeve
25. Përgjimi i komunikimeve rregullohet nga Akti i “Aktiviteteve Operative 

të Kërkimit të të dhënave” 12 gusht 1995 (jo 144 FZ, më poshtë 
“AAOKDHDH”.), i zbatueshëm për përgjimin e komunikimeve në 
kuadër të procedimit penal dhe jashtë kuadrit; dhe Kodi i Procedurës 
Penale i 18 dhjetorit 2001 (nr. 174-FZ, në fuqi që nga 1 korrik 2002, më 
poshtë “KPrP”), i zbatueshëm vetëm për përgjimin e komunikimeve, në 
kuadër të procedurës penale.
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26. Qëllimet e aktiviteteve operative të kërkimit janë: (1) zbulimi, parandalimi, 
shtypja dhe hetimi i veprave penale dhe identifikimi i personave që 
konspirojnë për të kryer, kryejnë ose kanë kryer vepër penale; (2) 
gjurmimi i të arratisurve nga drejtësia dhe personat e zhdukur; (3) marrja 
e informacionit në lidhje me ngjarjet apo aktivitete që rrezikojnë sigurinë 
ushtarake, kombëtare, ekonomike apo ekologjike të Federatës Ruse (neni 
2 të AAOKDHDH). Më 25 dhjetor 2008 u shtua dhe një qëllim tjetër, 
marrja e informacionit rreth subjektit që i është konfiskuar prona.

27. Zyrtarët dhe agjencitë që kryejnë aktivitetet operative të kërkimit 
duhet të tregojnë respekt për jetën private dhe familjare, banesën dhe 
korrespondencën e qytetarëve. Është e ndaluar të kryhen aktivitete 
operative të kërkimit për të arritur qëllime dhe objektiva të tjera nga ato 
të përcaktuara në Aktin (neni 5 (1) dhe (2) të AAOKDH).

28. Zyrtarët dhe agjencitë shtetërore nuk mund të (1) kryejnë aktivitetet 
operative të kërkimit në interes të partive politike, organizatave jo-
fitimprurëse ose fetare; (2) kryejnë veprimtari të fshehta të kërkimit të 
të dhënave për organet federale, rajonale ose bashkiake, partitë politike, 
apo jo-fitimprurëse ose organizatat fetare me qëllim që të ndikojnë në 
aktivitetet apo vendimet e tyre; (3) japin informacione shpjeguese për të 
dhënat e mbledhura në rrjedhën e aktiviteteve të kërkimit, nëse lidhen me 
jetën private ose familjare të qytetarëve apo dëmtojë reputacionin e tyre ose 
emrin e mirë, përveç në rastet e përcaktuara në ligjet federale; (4) nxisin, 
ose ndikojnë qëllimisht te dikush që të kryejë vepër penale; (5) falsifikojnë 
rezultatet e të dhënave të kërkimit (neni 5 (8) të AAOKDHDH).

29. Aktivitetet operative të kërkimit përfshijnë, ndër të tjera, përgjimin e postës, 
telegrafit, telefonit dhe forma të tjera të komunikimit dhe mbledhjen e të 
dhënave nga kanalet teknike të komunikimit. Ligji përcakton se, incizimi 
audio dhe video, fotografia, filmimi dhe mjete të tjera teknike mund të 
përdoren gjatë aktiviteteve operative të kërkimit, me kusht që ato të mos 
jenë të dëmshme për jetën ose shëndetin e atyre që janë përfshirë, ose për 
mjedisin. Aktivitetet operative të kërkimit përfshijnë përgjimin postar, 
telegrafik, telefonik dhe forma të tjera të komunikimit dhe mbledhjen e 
të dhënave nga kanalet teknike të komunikimit duke përdorur pajisje të 
instaluara nga komunikimi i ofruesve të shërbimeve dhe kryhen me mjete 
teknike nga SHFS dhe agjencitë e Ministrisë së Brendshme, në përputhje 
me vendimet dhe marrëveshjet e nënshkruara në mes të agjencive të 
përfshira (pjesa 6 të AAOKDHDH).

30. Dekreti Presidencial nr. 891 e 1 shtator 1995 parashikon që përgjimi postar, 
telegrafik ose i mjeteve të tjera të komunikimit duhet të kryhet nga SHFS në 
interes dhe në emër të të gjitha agjencive të zbatimit të ligjit (paragrafi 1). 
Në situatat kur SHFS-ja nuk do të ketë në dispozicion pajisjet e nevojshme 
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teknike, përgjimet mund të kryhen nga agjencitë e Ministrisë së Brendshme 
në interes dhe në emër të të gjitha agjencive të zbatimit të ligjit (paragrafi 
2). Dispozita të ngjashme janë të përfshira në paragrafët 2 dhe 3 të Urdhrit 
nr. 538, të lëshuar nga Qeveria më 27 gusht 2005.

D. Rastet në të cilat lejohet përgjimi i komunikimeve
31. Aktivitetet operative të kërkimit përfshijnë ndërhyrje në të drejtën 

kushtetuese të privatësisë së komunikimeve postare, telegrafike dhe 
të tjera të transmetuara me anë të një rrjeti të telekomunikacionit, ose 
shërbime të postës, ose në privatësisë e banesës, lejohen të kryehen pas 
marrjes së informacionit (1) se një vepër penale është kryer ose është 
në kryerje e sipër, ose është duke u përgatitur të kryhet; (2) në lidhje 
me personat që bashkëpunojnë për të kryer ose për kryerjen e një vepre 
penale; ose (3) në lidhje me ngjarjet apo aktivitete që rrezikojnë sigurinë 
ushtarake, kombëtare, ekonomike apo ekologjike të Federatës Ruse (Neni 
8 (2) të AAOKDHDH).

32. AAOKDHDH siguron se, përgjimi i telefonit dhe komunikimet e tjera 
mund të autorizohen vetëm në rastet kur një person është i dyshuar për, 
ose i ngarkuar me, vepër penale të ashpërsisë së mesme, një vepër të rëndë 
ose vepër posaçërisht të rëndë penale, ose mund të kenë informacion rreth 
veprave të tilla (neni 8 (4) të AAOKDHDH). KPrP gjithashtu siguron 
se, përgjimi i telefonit dhe i komunikimeve të tjera të një të dyshuari, 
akuzuari ose personi tjetër mund të autorizohet nëse ka arsye për të besuar 
se ata mund të kenë informata për çështje penale në lidhje me një vepër 
penale të ashpërsisë së mesme, një shkelje serioze ose një vepër penale 
veçanërisht të rëndë (neni 186 § 1 i KPrP).

33. Neni 15 i Kodit Penal parashikon se “veprat e ashpërsisë së mesme” 
janë vepra të paramenduara për të cilat Kodi Penal parashikon një dënim 
maksimal prej tre deri në pesë vjet burg dhe veprave të paparamenduara  
për të cilat Kodi Penal parashikon një dënim maksimal prej më shumë se 
tre vjet burgim. “Vepra të rënda” janë vepra të paramenduara për të cilat 
Kodi Penal parashikon një dënim maksimal prej pesë deri në dhjetë vjet 
burgim. “Veprat veçanërisht të rënda” janë vepra të paramenduara për të 
cilat Kodi parashikon një dënim maksimal prej më shumë se dhjetë vjet 
burgim ose dënim më të ashpër.

E. Procedura e autorizimit dhe afatet
1. Akti i Aktiviteteve Operative të Kërkimit të të Dhënave
34. Masat operative të kërkimit përfshijnë ndërhyrjen në të drejtën kushtetu-

ese të privatësisë së komunikimeve postare, telegrafike dhe të tjera të 
transmetuara me anë të një rrjeti të telekomunikacionit ose shërbimeve 
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të postës ose në privatësinë e banesës, të tilla si kontrolli i objekteve 
apo ndërtesave, përgjimi postar, telegrafik, telefonik dhe format e 
tjera të komunikimit apo mbledhjes së të dhënave nga kanalet teknike 
të komunikimit, kërkojnë autorizimin paraprak gjyqësor (neni 8 (2) të 
AAOKDHDH).

35. Në raste urgjente, kur ka një rrezik të menjëhershëm që një shkelje serioze 
ose veçanërisht  serioze mund të ndodhë, ose kur nuk ka informacion 
në lidhje me ngjarjet apo aktivitete që rrezikojnë sigurinë ushtarake, 
kombëtare, ekonomike apo ekologjike, masat operative të kërkimit 
të përcaktuara në nenin 8 (2 ) mund të merren pa autorizim gjyqësor 
paraprak. Në raste të tilla, një gjyqtar duhet të informohet brenda njëzet e 
katër orëve nga fillimi i aktiviteteve operative të kërkimit. Nëse autorizimi 
gjyqësor nuk është dhënë brenda dyzet e tetë orëve nga fillimi i aktiviteteve 
operative të kërkimit, këto aktivitete duhet të ndalen menjëherë (neni 8 
(3) i Ligjit).

36. Shqyrtimi i kërkesave për të marrë masa që përfshijnë ndërhyrje në të 
drejtën kushtetuese për fshehtësinë e korrespondencës dhe telefonit, 
postës, telegrafit dhe të tjera mjete të komunikimit të transmetuara me 
anë të rrjeteve të telekomunikacionit ose shërbimeve të postës, ose në 
të drejtën e privatësisë së shtëpisë, bie në kompetencën e një gjykate 
në territorin ku masa e kërkuar është marrë ose në territorin ku gjykata 
ndodhet. Kërkesa duhet të shqyrtohet nga një gjyqtar i vetëm, menjëherë 
(neni 9 (1) i Ligjit).

37. Gjykatësi merr vendim në bazë të një kërkese të arsyetuar nga ana e kreut 
të një prej agjencive kompetente për kryerjen e aktiviteteve operative të 
kërkimit. Materialet mbështetëse përkatëse, me përjashtim të materialeve 
që përmbajnë informacion në lidhje me agjentë të fshehtë apo informatorët 
e policisë, apo në lidhje me organizimin dhe taktikat e masave operative 
të kërkimit, mund edhe të vihen në dispozicion me kërkesën e gjyqtarit 
(neni 9 (2) dhe (3) i Ligjit).

38. Gjyqtari që shqyrton kërkesën do të vendosë nëse do të autorizojë masat 
që përfshijnë ndërhyrje në të drejtat e mësipërme kushtetuese, ose të 
refuzojë autorizimin, duke dhënë arsyet. Gjyqtari duhet të specifikojë 
periudhën kohore për të cilën autorizimi është dhënë, e cila nuk do të 
kalojë normalisht gjashtë muaj. Nëse është e nevojshme, gjykatësi mund 
të zgjasë periudhën e autorizuar për një shqyrtim të ri të materialeve 
përkatëse (neni 9 (4) dhe (5) i Ligjit).

39. Autorizimi gjyqësor i aktivitetet operative të kërkimit dhe materialeve 
që shërbenin si bazë për këtë vendim duhet të mbahen në posedim 
ekskluzivisht nga agjencia e shtetit që kryen aktivitetet operative të 
kërkimit (neni 12 (3) i Ligjit).
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40. Më 14 korrik 1998, Gjykata Kushtetuese, në vendimin e saj nr. 86-O, hodhi 
poshtë si të papranueshme një kërkesë për rishikimin e kushtetutshmërisë 
së disa dispozitave të AAOKDHDH. Ajo argumenton që përcaktimi se, 
gjyqtari autorizon marrjen e masave hetimore që përfshijnë ndërhyrje në 
të drejtat kushtetuese vetëm nëse ai ose ajo është i bindur se këto masa 
janë të ligjshme, është i nevojshëm dhe i justifikuar dhe në përputhje me 
të gjitha kërkesat e AAOKDHDH. Barra e provës, për të treguar nevojën 
e marrjes së masave, ishte e agjencisë së Shtetit kërkues. Materialet 
mbështetëse mund të prodhohen me kërkesën e gjyqtarit. Duke pasur 
parasysh se disa prej këtyre materialeve mund të përmbajë sekrete 
shtetërore, vetëm gjyqtarët me nivelin e nevojshëm të lejes së sigurisë 
mund të shqyrtojnë kërkesat e autorizimit. Më tej, duke u mbështetur 
në nevojën për të ruajtur fshehtësinë, Gjykata Kushtetuese u shpreh se 
parimet e dëgjimit publik dhe kontradiktoritetit nuk ishin të zbatueshme 
për procedurën e autorizimit. Fakti që personi në fjalë nuk kishte të drejtë 
të marrte pjesë në procedura për lëshimin e autorizimit, për t’u informuar 
në lidhje me vendimin e marrë ose për të apeluar në një gjykatë më të lartë 
nuk përbënin shkelje për të drejtat kushtetuese të atij personi.

41. Më 2 tetor 2003, Gjykata Kushtetuese, në vendimin e saj nr. 345-O, u 
shpreh se gjyqtari kishte detyrimin për të shqyrtuar materialet e paraqitura 
në mbështetje të kërkesës. Nëse kërkesa nuk është e mjaftueshme, gjyqtari 
mund të kërkojë informacion shtesë.

42. Më tej, më 8 shkurt 2007, Gjykata Kushtetuese, në vendimin e saj nr. 
1-O, hodhi poshtë si të papranueshme një kërkesë për rishikimin e 
kushtetutshmërisë së nenit 9 të AAOKDHDH. Gjykata konstatoi se para 
dhënies së autorizimit për kryerjen përgjimeve, gjykatësi ka detyrim për 
të verifikuar arsyet për këtë masë. Vendimi gjyqësor duhet të përmbajë 
kriteret se ekzistojnë arsye të veçanta për të dyshuar se një vepër penale 
ishte kryer, apo ka qenë në kryerje e sipër, apo ishte duke u planifikuar, 
si dhe aktivitete që rrezikojnë sigurinë kombëtare, ushtarake, ekonomike 
apo ekologjike janë duke u kryer, dhe se personi që do të përgjohet ishte i 
përfshirë në këto aktivitete kriminale ose të rrezikshme.

43. Më 15 korrik 2008, Gjykata Kushtetuese, në vendimin e saj nr. 46000, hodhi 
poshtë si të papranueshme një kërkesë për rishikimin e kushtetutshmërisë 
së neneve 5, 11 dhe 12 të AAOKDHDH. Gjykata Kushtetuese u shpreh 
se personi i përgjuar kishte të drejtë të paraqesë ankesë kundër vendimit 
gjyqësor që autorizon përgjimin. Fakti që ai nuk kishte asnjë kopje të këtij 
vendimi nuk e ndalon atë të paraqesë ankesën, sepse gjykata përkatëse 
mund ta kërkojë nga autoritetet kompetente.
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2. Kodi i Procedurës Penale
44. Masat hetimore që përfshijnë një kërkim në shtëpinë e një personi apo 

përgjimin e telefonatave të tij ose të saj dhe të komunikimeve të tjera janë 
objekt i autorizimit gjyqësor paraprak. Kërkesa për kontroll në shtëpinë e 
një personi, ose ndërprerja e komunikimit të tij/saj kryhet nga një hetues 
me miratimin e prokurorit, dhe duhet të shqyrtohet nga një gjyqtar i vetëm 
brenda njëzet e katër orëve. Prokurori dhe hetuesi kanë të drejtë të marrin 
pjesë në shqyrtim. Gjykatësi do të vendosë nëse do të autorizojë masën 
e kërkuar, ose të refuzojë autorizimin, duke dhënë edhe arsyet (neni 165 
i KPrP).

45.  Një gjykatë mund të japë autorizimin për të përgjuar komunikimet e një 
të dyshuari, një të akuzuari ose të tjerë personave nëse ka arsye për të 
besuar se kanë informata për çështjen penale (Neni 186 § 1 të KPrP).

46.    Kërkesa për autorizim për të përgjuar komunikimet duhet të përmbajë: 
(1) çështjen penale për të cilën kërkesa është kryer; (2) arsyet për marrjen 
e masave të kërkuara; (3) emrin, mbiemrin dhe atësinë e personit që do të 
përgjohet; (4) kohëzgjatjen e masës së kërkuar; (5) Agjencinë Shtetërore 
që do të kryejnë përgjimin (Neni 186 § 3 i KPrP)

47. Vendimi gjyqësor që autorizon përgjimin e komunikimeve duhet të 
përcillet nga hetuesi për agjencinë e shtetit të ngarkuar me zbatimin e 
tij. Përgjimi i komunikimeve mund të autorizohet për një periudhë jo 
më shumë se gjashtë muaj, dhe ndërpritet nga hetuesi, kur ajo nuk është 
më e nevojshme. Përgjimi duhet në çdo rast të ndërpritet kur hetimi ka 
përfunduar (Neni 186 §§ 4 dhe 5 të KPrP).

48. Gjykata mund të autorizojë përgjimin e komunikimit në lidhjet telefonike 
të një personi, nëse ka arsye të mjaftueshme për të besuar se të dhënat 
mund të jenë thelbësore në një proces penal. Kërkesa për autorizim duhet 
të përmbajë elemente të përmendura në paragrafin 46 më sipër. Një kopje e 
vendimit gjyqësor që autorizon monitorimin e të dhënave të komunikimit 
i dërgohet nga hetuesit ofruesit të shërbimeve, të cilët duhet të paraqesin 
rregullisht të dhënat e kërkuara nga hetuesi dhe të paktën një herë në 
javë. Monitorimi i të dhënave të komunikimit mund të autorizohet për një 
periudhë jo më shumë se gjashtë muaj, dhe ndërpritet nga hetuesi, kur ajo 
nuk është më e nevojshme. Monitorimi duhet në çdo rast të ndërpritet kur 
hetimi ka përfunduar (neni 186.1 i KPrP, shtoi më 1 korrik 2010).

F. Ruajtja, përdorimi dhe shkatërrimi i të dhënave të mbledhura
1. Ruajtja e të dhënave të mbledhura
49. Neni 10 i AAOKDHDH përcakton se, agjencitë e zbatimit të ligjit që 

kryejnë aktivitete operative të kërkimit mund të krijojnë ose përdorin baza 



191

të dhënave ose dosje personale. Dosja personale duhet të jetë e mbyllur, 
kur qëllimet e përcaktuara në nenin 2 të Ligjit janë arritur apo është e 
mundur të arrihen.

50. Në vendimin e saj të datës 14 korrik 1998 (cituar në paragrafin 40 më lart), 
Gjykata Kushtetuese vuri në dukje, në lidhje me mundësinë e dhënë me 
nenin 10 për agjencitë e zbatimit të ligjit që kryejnë aktivitete operative 
të kërkimit për të krijuar bazat e të dhënave ose dosje personale, se vetëm 
të dhënat në lidhje me parandalimin ose hetimin e veprave penale mund 
të hyjnë në bazat e të dhënave të tilla apo dosjeve personale. Duke pasur 
parasysh që aktivitetet kriminale nuk bien brenda sferës së jetës private, 
mbledhja e informacionit në lidhje me aktivitete të tilla nuk ndërhyn në 
të drejtën për respektimin e jetës private. Nëse informacioni në lidhje me 
aktivitetet kriminale të një personi që ka hyrë në një skedar nuk u është 
konfirmuar më vonë, dosja personale duhet të mbyllet.

51. Të dhënat telefonike të përgjuara dhe komunikimet e tjera duhet të vulosen 
dhe ruhen në kushte që përjashtojnë rrezikun e dëgjimit ose kopjimit nga 
persona të paautorizuar (nenin 8 (4) të AAOKDH).

52. Informacioni në lidhje me objektet e përdorura në aktivitetet operative 
të kërkimit, metodat e përdorura, zyrtarët e përfshirë dhe të dhënat e 
mbledhura përbëjnë sekret shtetëror. Ato mund të deklasifikohet vetëm 
në bazë të një vendimi të posaçëm të kreut të agjencisë së shtetit që kryen 
aktivitetet operative të kërkimit (neni 12 (1) të AAOKDH dhe nenit 5 (4) 
i Aktit të Sekreteve Shtetërore, ligji nr. 5485-I nga 21 korrik 1993).

53. Materialet që përmbajnë sekretet shtetërore duhet të përcaktojnë qartë 
informacionin e mëposhtëm: shkallën e fshehtësisë, agjencinë e cila e ka 
marrë vendimin për të klasifikuar ato, numrin e regjistrimit, si dhe datën 
ose kushtet për hapjen e tyre (neni 12 i Aktit të Sekreteve Shtetërore ).

2.  Përdorimi i të dhënave të mbledhura dhe kushtet për zbulimin e tyre
54. Informacioni që përmban sekrete shtetërore mund të zbulohet nga një 

autoritet tjetër shtetëror, një organizatë apo një subjekt individual, vetëm 
me autorizim nga organi shtetëror i cili e ka klasifikuar këtë informacion. 
Ato mund të zbulohen vetëm për autoritetet shtetërore apo organizatat 
që kanë një leje të veçantë ose individët me nivelin e kërkuar të lejes së 
sigurisë. Autoriteti shtetëror ose organizata që i jepet informacioni duhet 
të sigurojë që ky informacion është i mbrojtur në mënyrën e duhur. Kreu 
i autoritetit shtetëror ose organizatës është personalisht përgjegjës për 
mbrojtjen e informacionit të klasifikuar kundër aksesit të paautorizuar 
ose përhapjes (nenet 16 dhe 17 të Aktit të Sekreteve Shtetërore).

55. Një licencë për të hyrë në sekretet shtetërore mund të lëshohet për 
një organizatë apo një kompani vetëm pasi është konfirmuar se ajo ka 
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seksione të veçanta të brendshme të ngarkuara me mbrojtjen e të dhënave, 
që punonjësit e saj janë të kualifikuar për të punuar me informacionin 
e klasifikuar dhe se ajo përdor sisteme të miratuara të mbrojtjes së të 
dhënave (neni 27 i Aktit të Sekreteve Shtetërore).

56. Certifikata e sigurisë i jepet vetëm atyre zyrtarëve që realisht i nevojitet 
për kryerjen e detyrave të tyre. Gjithashtu edhe gjyqtarëve për periudhën 
e shërbimit të tyre dhe të këshilltarit që merr pjesë në një çështje penal,  
nëse çështja përfshin sekrete shtetërore. Çdokush që i është dhënë një 
certifikatë sigurie duhet të japë një deklaratë me shkrim se nuk do të 
zbulojë informacionin e klasifikuar që i është besuar (paragrafët 7, 11 
dhe 21 të Rregullores nr. 63 të datës 6 shkurt të vitit 2010 të Qeverisë së 
Federatës Ruse).

57. Kreu i autoritetit shtetëror ose organizatës që i është dhënë informacion 
sekret shtetëror është përgjegjës për dhënien e aksesit zyrtarëve shtetërore 
dhe personave të tjerë të autorizuar. Ai ose ajo duhet të sigurojë që vetëm 
informacioni që përfituesi kanë nevojë për kryerjen e detyrave të tij, është 
dhënë (neni 25 i Aktit të Sekreteve Shtetërore).

58. Në qoftë se të dhënat e mbledhura në rrjedhën e aktiviteteve operative 
të kërkimit përmbajnë informacion në lidhje me kryerjen e një vepre 
penale, këtë informacion, së bashku me të gjitha materialet e nevojshme 
mbështetëse të tilla si fotografi dhe audio ose video incizime, duhet të 
dërgohen në autoritetetin kompetent të hetimit ose në gjykatë. Nëse 
informacioni i marrë si rezultat i masave operative të kërkimit përbën 
ndërhyrje në të drejtën e privatësisë së komunikimeve postare, telegrafike 
dhe të tjerave të transmetuara me anë të një rrjeti të telekomunikacionit 
ose shërbimet e postës, ose privatësinë e banesës, duhet të dërgohet 
në autoritetin e hetimit ose ndjekjes së bashku me vendimin gjyqësor 
që autorizon këto përgjimin. Informacioni duhet të transmetohen në 
përputhje me procedurën e veçantë për trajtimin e informacionit të 
klasifikuar, përveç nëse agjencia e shtetit për kryerjen e aktiviteteve 
operative të kërkimit ka vendosur ta përhapë atë (paragrafët 1, 12, 14 dhe 
16 të Urdhrit nr. 776/703/509/507 / 1820/42/535/398/68 27 shtator 2013 
nga Ministria e Punëve të Brendshme).

59. Nëse personi, telefoni i të cilit ose komunikimet e tjera të të cilit janë 
përgjuar, është i akuzuar për një vepër penale, të dhënat duhet t’i jepen 
hetuesit dhe të bashkëlidhen në dosjen penale të tij. Përdorimi i tyre dhe 
ruajtja e mëtejshme rregullohen nga e drejta procedurale penale (neni 8 
(5) të AAOKDH).

60. Të dhënat e mbledhura si rezultat i aktiviteteve operative të kërkimit mund 
të përdoren për përgatitjen dhe zhvillimin e procedurave hetimore dhe 
gjyqësore, dhe si provë në procesin penal, në pajtim me dispozitat ligjore 
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për administrimin, mbledhjen, shqyrtimin dhe vlerësimin e provave. 
Vendimi për transferimin e të dhënave tek agjencitë e tjera të zbatimit të 
ligjit ose gjykatat merret nga kreu i agjencisë së shtetit që kryen aktivitetet 
operative të kërkimit (neni 11 i AAOKDH).

61. Në qoftë se përgjimi është autorizuar në kuadër të procedurës penale, 
hetuesi mund të marrë të dhënat nga agjencia që e kryente përgjimin 
gjatë periudhës së autorizuar të përgjimit. Të dhënat duhet të jenë të 
mbyllura dhe duhet të shoqërohen me një letër përcjellëse që tregon 
datat, kohën e fillimit dhe përfundimit të komunikimit të regjistruar, si 
dhe mjetet teknike të përdorura për të regjistruar ato. Regjistrimet duhet 
të dëgjohen nga hetuesi në prani të dëshmitarëve që vërtetojnë personat, 
komunikimet e të cilëve janë regjistruar, si dhe kur është e nevojshme 
mund të thirret një ekspert. Hetuesi duhet të hartojë një raport zyrtar që 
përmban një transkriptim fjalë për fjalë të atyre pjesëve të komunikimeve 
të regjistruara që janë të përdorshme në çështjen penale (neni 186 §§ 6 
dhe 7 të KPrP). Më 4 mars 2013 Neni 186 § 7 është ndryshuar dhe hequr 
pjesa që parashikon praninë e dëshmitarëve që vërtetojnë personin.

62. Regjistrimet dhe të dhënat e mbledhura duhet t’i bashkëlidhen dosjes 
penal. Ato duhet të vulosen dhe ruhet në kushte që përjashtojnë rrezikun 
e kopjimit nga persona të paautorizuar (neni 186 § 8 i KPrP dhe nenit 
186.1, shtuar më 1 korrik 2010).

63. Rezultatet e kërkimit përbëjnë kufizim në të drejtën për respektimin e 
korrespondencës, telefonit, postës, telegrafit ose komunikimeve të tjera 
dhe mund të përdoren si prova në procesin penal vetëm nëse janë marrë 
në bazë të një urdhri të gjykatës dhe nëse aktiviteti i kërkimit është kryer 
në përputhje me ligjin për procedural penal (paragrafi 14 të pushtet nr. 8 
31 tetor 1995 nga Gjykata Plenare Supreme e Federatës ruse).

64. Është e ndaluar të përdoren si provave, të dhëna të marra si rezultat i 
aktiviteteve operative të kërkimit, të cilat nuk janë në përputhje me 
kërkesat e KPrP (neni 89 i KPrP) Provat e marra në shkelje të KPrP janë 
të papranueshme. Provat e papranueshme nuk do të kenë fuqi ligjore 
dhe asnjë akuzë nuk mund të mbështetet mbi to. Gjithashtu nuk mund 
të përdoren për të provuar fakte për të cilat prova kërkohet. Nëse gjykata 
vendos ta refuzojë provat, ato nuk do të kenë fuqi ligjore dhe nuk mund 
të përdoren në një gjykim apo vendim tjetër gjyqësor, ose të kontrollohen 
apo të përdoren gjatë gjykimit (nenet 75 dhe 235 të KPrP).

3. Shkatërrimi i të dhënave të mbledhura
65. Të dhënat e mbledhura në rrjedhën e aktiviteteve operative të kërkimit 

në lidhje me një person, faji i të cilit nuk është vërtetuar në përputhje me 
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procedurën e parashikuar me ligj, duhet të ruhen për një vit dhe pastaj 
shkatërrohen, përveç të dhënave që janë të nevojshme e në interes dhe 
shërbim të drejtësisë. Regjistrimet e tjera audio dhe materiale të mbledhura 
si rezultat i përgjimit të telefonit apo mjeteve të tjera të komunikimit duhet 
të ruhen për gjashtë muaj dhe pastaj shkatërrohen nëse personi është 
akuzuar për një vepër penale. Gjyqtari i cili autorizoi përgjimin duhet të 
informohet rreth shkatërrimit të planifikuar, tre muaj më parë (neni 5 (7) të 
AAOKDH).

66.  Nëse personi është i akuzuar për një vepër penale, në përfundim të procesit 
penal, gjykata merr vendim për ruajtjen e mëtejshme ose shkatërrimin e 
të dhënave të përdorura si prova. Shkatërrimi duhet të regjistrohet në një 
raport, i cili nënshkruhet nga kreu i organit të hetimit dhe futet në dosjen 
e çështjes (neni 81 § 3 të KPrP dhe paragrafi 49 i Urdhrit nr. 142 të 30 
shtatorit 2011 të Komitetit të Hetimeve).

G. Mbikëqyrja e përgjimit të komunikimeve
67. Krerët e agjencive që kryejnë aktivitetet operative të kërkimit janë 

personalisht përgjegjës për ligjshmërinë e të gjitha aktiviteteve operative 
të kërkimit (neni 22 i AAOKDH).

68. Mbikëqyrja e përgjithshme e aktiviteteve operative të kërkimit ushtrohet 
nga Presidenti, Parlamenti dhe Qeveria e Federatës Ruse, brenda kufijve 
të kompetencave të tyre (neni 20 i AAOKDH).

69. Prokurori i Përgjithshëm dhe prokurori kompetent i nivelit më të ulët 
mund të mbikëqyrin aktivitetet operative të kërkimit. Me kërkesë të 
prokurorit, kreu i një agjencie shtetërore për  kryerjen e aktiviteteve të 
kërkimit duhet të prodhojë materiale operative të kërkimit, duke përfshirë 
fotografi personale, informacion mbi përdorimin e pajisjeve teknike, 
shkrimet e regjistrimit dhe udhëzimet e brendshme. Materialet që 
përmbajnë informacion në lidhje me agjentë të fshehtë apo informatorët 
e policisë mund të shpërndahen vetëm për agjentin ose me pëlqimin e 
informatorit, me përjashtim të rasteve të një procedimit penal kundër tyre. 
Kreu i një agjencie shtetërore ka përgjegjësi, në përputhje me ligjin, për 
shkak të mos përmbushjes të kërkesës së prokurorit. Prokurori duhet të 
sigurojë mbrojtjen e të dhënave që ndodhen në materialet e prodhuara 
(neni 21 i AAOKDH).

70. Akti Zyrtar i Prokurorëve (ligji Federal nr. 2202-I nga 17 janar 1992) 
parashikon se Prokurori i Përgjithshëm duhet të emërohet ose shkarkohet 
nga Këshilli i Federatës (dhoma e lartë e parlamentit), me propozim të 
Presidentit (neni 12). Prokurorët e nivelit më të ulët duhet të emërohen nga 
Prokurori i Përgjithshëm, pas konsultimit me autoritetet rajonale ekzekutive 
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(neni13). Për t’u emëruar prokuror, personi duhet të jetë qytetar rus dhe 
duhet të ketë diplomë në sistemin e drejtësisë ruse (neni 40.1).

71. Përveç funksioneve të ndjekjes penale, prokurorët janë përgjegjës nëse 
administrimi i objekteve të paraburgimit, aktiviteteve përmbarimore, aktivitete 
operative të kërkimit dhe hetimeve penale janë në përputhje me Kushtetutën 
dhe ligjet ruse (pjesa 1). Prokurorët gjithashtu koordinojë aktivitetet e të gjitha 
organeve të zbatimit të ligjit në luftën kundër krimit (pjesa 8).

72. Për sa i përket mbikëqyrjes së aktiviteteve operative të kërkimit, prokurorët 
mund të shqyrtojë nëse masat e marra në rrjedhën e aktiviteteve operative 
të kërkimit janë të ligjshme dhe respektojnë të drejtat e njeriut (neni 29). 
Urdhrat e prokurorëve të nxjerra në kuadër të një mbikëqyrje të tillë duhet 
të përmbushen brenda afatit kohor të përcaktuar. Mosrespektimi sjell 
përgjegjësi në përputhje me ligjin (neni 6).

73. Prokurorët gjithashtu mund të shqyrtojnë ankesat për shkelje të ligjit dhe 
të japin një vendim të arsyetuar për çdo ankesë. Një vendim i tillë nuk e 
pengon kërkuesin të dërgojë të njëjtën ankesë para gjykatës. Në qoftë se 
një prokuror zbulon shkelje të ligjit, ai ose ajo duhet të marrë masa për të 
sjellë personat përgjegjës para gjykatës (neni 10).

74. Akti i Shërbimit të Sigurimit Federal i 3 prill 1995 (nr. 40-FZ, më poshtë 
“Akti SHFS”) siguron që informacioni rreth agjentëve të fshehtë të shërbi-
meve të sigurisë, si dhe në lidhje me taktikat, metodat dhe mjetet e përdorura 
prej tyre është jashtë fushës së mbikëqyrjes së prokurorisë (neni 24).

75. Procedurat për mbikëqyrjen e aktiviteteve operative të kërkimit nga ana 
e prokurorëve janë përcaktuar në Urdhrin nr. 33, të lëshuar nga Zyra e 
Prokurorit të Përgjithshëm më 15 shkurt 2011.

76. Urdhri  Nr. 33 parashikon që një prokuror mund të kryejnë inspektime rutinë 
në agjencitë që kryejnë aktivitete operative të kërkimit, si dhe inspektime 
ad hoc pas një ankese nga një individ, apo marrjes së informacionit në 
lidhje me shkeljet e mundshme. Aktivitetet operative të kërkimit kryer 
nga SHFS në fushën e kundërzbulimit mund të inspektohen vetëm pas një 
ankese individuale (paragrafi 5 i Urdhrit nr. 33).

77. Gjatë inspektimit prokurori duhet të verifikojë kërkesat e mëposhtme:
 - Respektimin e të drejtave kushtetuese të qytetarëve, të tilla si e drejta 

për respektimin e jetës private dhe familjare, banesës, korrespondencës, 
telefonit, postës, telegrafit dhe komunikimeve të tjera;

 - Se masat e marra në kuadër të aktiviteteve operative të kërkimit janë 
të ligjshme dhe të justifikuara, duke përfshirë edhe ato masa që janë të 
autorizuara nga gjykata (paragrafët 4 dhe 6 të Urdhrit nr. 33.).

78. Gjatë inspektimit prokurori duhet të studiojë origjinalet e materialeve 
përkatëse, duke përfshirë dosjet personale, informacionin mbi përdorimin 
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e pajisjeve teknike, shkrimet e regjistrimit dhe udhëzimet e brendshme, 
dhe mund të kërkojë shpjegime nga zyrtarët kompetentë. Prokurorët 
duhet të mbrojnë të dhënat e ndjeshme që u janë besuar atyre nga aksesi i 
paautorizuar ose përhapja (paragrafët 9 dhe 12 të Urdhrit nr. 33).

79. Në qoftë se një prokuror identifikon shkelje të ligjit, ai ose ajo duhet t’i 
kërkojë zyrtarit përgjegjës për të për të korrigjuar shkeljen. Ai ose ajo 
duhet të marrë masa për të pushuar dhe korrigjuar shkeljet e të drejtave 
të qytetarëve dhe për të sjellë personat përgjegjës për të, në gjykim 
(paragrafët 9 dhe 10 të Urdhrit nr. 33). Një zyrtar shtetëror, i cili refuzon 
të zbatojë urdhrat e prokurorit, mund të ngarkohet me  përgjegjësi në 
përputhje me ligjin (paragrafi 11).

80. Prokurorët përgjegjës për mbikëqyrjen e aktiviteteve operative të kërkimit 
duhet të dorëzojnë raporte të detajuara gjashtë-mujore për rezultatet 
e inspektimit në Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm (paragrafi 15 të 
Urdhrit nr. 33). Raporti tip që duhet të plotësohet nga prokurorët i është 
bashkangjitur Urdhrit nr. 33. Raporti tip tregon se është i fshehtë, në formë 
tabelare dhe përmban dy pjesë. Pjesa e parë ka të bëjë me inspektime të 
kryera gjatë periudhës referuese dhe përmban informacion në lidhje me 
numrin e inspektimeve, numrin e dosjeve të inspektuara dhe numrin e 
shkeljeve të zbuluara. Pjesa e dytë ka të bëjë me ankesat e qytetarëve dhe 
përmban informacion në lidhje me numrin e ankesave të shqyrtuara dhe 
për të cilat është kthyer përgjigje.

H. Aksesi i individë në të dhënat e mbledhura gjatë përgjimit 
      të komunikimeve të tyre
81. Ligji rus nuk parashikon në asnjë pike që një person, komunikimi i të 

cilit është përgjuar duhet të njoftohet. Megjithatë, një person, i cili i është 
nënshtruar përgjimit dhe faji i tij nuk është vërtetuar në përputhje me 
procedurën e parashikuar me ligj, si,  ai ose ajo nuk ka qenë i akuzuar, apo 
akuzat janë rrëzuar se vepra e supozuar nuk ishte kryer, ose një ose më 
shumë elemente të veprës penale janë zhdukur, ka të drejtë në përputhje 
me ligjin të marrë informacionin e mbledhur për të, duke përjashtuar të 
dhënat të cilat zbulojnë sekrete shtetërore (neni 5 (4-6) e AAOKDH).

82. Në vendimin e saj të datës 14 korrik 1998 (cituar në paragrafin 40 më 
lart), Gjykata Kushtetuese theksoi se çdo person i cili i ishte nënshtruar 
përgjimit kishte të drejtë të marrte informacion në lidhje me të dhënat e 
mbledhura për të, përveç atyre që përmbanin sekrete shtetërore. Sipas 
nenit 12 të AAOKDH, të dhënat e mbledhura gjatë aktiviteteve operative 
të kërkimit, të tilla si informacion në lidhje me veprat penale dhe persona 
të përfshirë në kryerjen e tyre, përbënin sekret shtetëror. Megjithatë, 
informacion në lidhje me shkeljet e të drejtave të qytetarëve apo akteve të 
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paligjshme nga ana e autoriteteve nuk mund të klasifikohet si një sekret 
shtetëror dhe duhet të vihet në dispozicion. Neni 12 nuk do të mund, 
pra, të shërbejë si bazë për refuzimin e dhënies së informacioneve që 
ndikojnë në të drejtat e një personi, me kusht që informacioni nuk prek 
qëllimet, ose arsyet pse është mbledhur. Duke pasur parasysh sa më sipër, 
në zbatim të ligjit të kontestuar, fakti që një person nuk ka të drejtë aksesi 
në çdo të dhënë të mbledhur rreth tij/saj nuk përbën shkelje të të drejtave 
kushtetuese të atij personi.

I. Shqyrtim gjyqësor 
1. Dispozitat e përgjithshme për shqyrtim gjyqësor të përgjimit të 

komunikimeve sipas parashikimeve të AAOKDH
83. Një person që pretendon se të drejtat e tij/saj janë ose janë duke u shkelur 

nga një zyrtar shtetëror për të përgjuar komunikimin e tij mund të ankohet 
te zyrtari shtetëror, prokurori ose gjyqtari. Nëse të drejtat e një qytetari 
ishin shkelur në gjatë aktiviteteve operative të kërkimit nga një zyrtar 
shtetëror, duhet të merren masa për të korrigjuar shkeljen dhe kompensuar 
dëmin nga një zyrtar shtetëror më i lartë i zyrtarit, prokuror ose gjyqtar 
(pjesa 5 (3) dhe (9) të AAOKDH).

84. Nëse një personi i është refuzuar aksesi në të dhënat e mbledhura rreth tij/
saj, ai ose ajo ka të drejtë të dijë arsyet për refuzimin e aksesit që të mund 
të ankohet në gjykatë . Barra e provës bie mbi autoritetet e zbatimit të 
ligjit për të treguar se refuzimi i aksesit është i justifikuar. Për të siguruar 
një ekzaminim të plotë gjyqësor, agjencia e zbatimit të ligjit përgjegjëse 
për aktivitetet operative të kërkimit duhet të prodhojë, me kërkesë të 
gjyqtarit, materiale operative të kërkimit që përmbajnë informacion në 
lidhje me të dhënat për të cilat aksesi është refuzuar, me përjashtim të 
materialeve që përmbajnë informacion në lidhje me agjentë të fshehtë apo 
informatorët e policisë. Nëse gjykata konstaton se refuzimi për të dhënë 
akses ishte i pajustifikuar, mund të detyrojë agjencinë e zbatimit të ligjit të 
bëjë të ditura informacionet e kërkuara (neni 5 (4 deri 6) të AAOKDH).

85. Në vendimin e saj të datës 14 korrik 1998 (cituar në paragrafin 40 më lart), 
Gjykata Kushtetuese theksoi se një person i cili zbulon se i është nënshtruar 
aktiviteteve operative të kërkimit dhe beson se veprimet e zyrtarëve të 
shtetit kanë shkelur të drejtat e tij ose të saj, sipas nenit 5 të AAOKDH, ka 
të drejtë të kundërshtojë para gjykatës arsyet për kryerjen e aktiviteteve të 
tilla, si dhe veprimet e veçanta të kryera nga autoritetet kompetente, duke 
përfshirë edhe ato raste kur ata kishin qenë të autorizuar nga gjykata.

86. Për sa i përket çështjeve të mësipërme, Gjykata Kushtetuese u shpreh se 
në proceset në të cilat kundërshtohen arsyet për kryerjen e aktiviteteve 
operative të kërkimit, ose veprimet e autoriteteve kompetente, si dhe në 
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proceset kundër refuzimit për të dhënë akses në të dhënat e mbledhura, 
autoritetet e zbatimit të ligjit duhet të dorëzojë te gjykatësi, me kërkesën 
e tij ose të saj, të gjitha materialet përkatëse të mbledhura, me përjashtim 
të materialeve që përmbajnë informacion në lidhje me agjentë të fshehtë 
apo informatorët e policisë.

87. Një person që dëshiron të ankohen në lidhje me përgjimin e komunikimeve 
të tij/saj mund të paraqesë ankesë në gjykatë sipas nenit 125 të KPrP; 
Kapitullit 25 të Kodit të Procedurës Civile dhe Aktit të Shqyrtimit Gjyqësor 
të ndryshuar, që nga 15 shtator 2015, në bazë të Kodit të Procedurës 
Administrative; ose ankesë civile në bazë të nenit 1069 të Kodit Civil.

2. Ankesa e shqyrtimit gjyqësor në bazë të nenit 125 të KPrP
88. Gjykata e Lartë Plenare Në gjykimin e saj nr.1 të datës 10 shkurt 2009 nuk 

ka pushtet, ka vënë re se veprimet e zyrtarëve apo agjencitë shtetërore që 
kryejnë aktivitete operative të kërkimit me kërkesën e një hetuesi mund të 
kundërshtohen në përputhje me procedurën e parashikuar me nenin 125 të 
KPrP (paragrafi 4). Ankesat e paraqitura në këtë nen mund të shqyrtohen 
vetëm kur hetimi penal është pezulluar. Nëse rasti është dërguar për 
gjykim, gjyqtari e deklaron ankesën të papranueshme dhe sqaron 
kërkuesin të dërgojë çështjen në gjykatën kompetente (paragrafi 9).

89. Neni 125 i KPrP parashikon shqyrtimin gjyqësor të vendimeve dhe 
akteve apo dështimeve për të vepruar nga hetuesi ose prokurori, të cilat 
ndikojnë negativisht në të drejtat ose liritë kushtetues të pjesëmarrësve 
në procedurat penale. Depozitimi i një ankese nuk pezullon vendimin e 
kundërshtuar ose aktin, përveç kur hetuesi, prokurori, ose gjykata vendos 
ndryshe. Gjykata duhet të shqyrtojë ankesën brenda pesë ditëve. Kërkuesi, 
avokati i tij, hetuesi dhe prokurori kanë të drejtë të marrin pjesë në seancë. 
Kërkuesi duhet të provojë ankesën e tij (Neni 125 §§ 1-4 e KPrP).

90. Pjesëmarrësit në seancë kanë të drejtë të studiojnë të gjitha materialet e 
paraqitura në gjykatë dhe të paraqesin materiale plotësuese për ankesën. 
Marrja e materialeve, në këtë rast është e lejueshme vetëm nëse nuk 
është në kundërshtim me interesat e hetimit dhe nuk shkel të drejtat e 
pjesëmarrësve në procedurën penale. Gjykatësi mund të kërkojë nga 
palët që të paraqesin materialet të cilat shërbyen si bazë për vendimin e 
kontestuar ose materialet e tjera përkatëse (paragrafi 12 i vendimit nr. 1 
10 Shkurt 2009 i Gjykatës së Lartë Plenare të Federatës Ruse).

91. Pas shqyrtimit të ankesës, gjykata vendos se veprimet e kundërshtuara, ose 
dështimi për të vepruar është i paligjshëm ose i pajustifikuar dhe udhëzon 
zyrtarin përgjegjës për të ndrequr mangësitë e treguara, ose shpall hedhjen 
poshtë të ankesës (neni 125 § 5 të KPrP). Në rast se gjykata vendos se zyrtari 
duhet të ndreqë mangësitë e treguara, ajo nuk mund të përcaktojë edhe masat 
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specifike që duhet të ndërmerren nga zyrtari, si të anulojë ose të urdhërojë 
anulimin e veprimeve të paligjshme ose të pajustifikuar (paragrafi 21 i pushtet 
nr. 1 i 10 shkurtit 2009 të Gjykatës së Lartë Plenare të Federatës ruse).

3. Shqyrtimi gjyqësor në bazë të Kapitullit 25 të Kodit të Procedurës 
Civile, Aktit të Shqyrtimit Gjyqësor dhe Kodit të Procedurës 
Administrative

92. Aktvendimi nr.2 i Gjykatës së Lartë Plenare të Federatës Ruse, nga 10 
shkurt 2009 parashikon që ankesat për vendimet dhe veprimet e zyrtarëve 
apo agjensive që kryejnë aktivitete operative të kërkimit që nuk mund të 
kundërshtohen në proces penal, si dhe ankesa për refuzim të aksesit, mund 
të shqyrtohen  në përputhje me procedurën e përcaktuar në Kapitullin 25 
të Kodit të Procedurës Civile (paragrafi 7).

93. Kapitulli 25 i Kodit të Procedurës Civile (KPrC), në fuqi që në 15 shtator 
2015, sanksionon procedurën për shqyrtimin e ankesave kundër vendimeve 
dhe akteve të zyrtarëve që shkelin të drejtat dhe liritë e qytetarëve, e cila 
u detajua në Aktin e Shqyrtimit Gjyqësor (Ligji nr. 4866-1 nga 27 prill 
1993 për shqyrtimin gjyqësor të vendimeve dhe akteve që kanë shkelur të 
drejtat dhe liritë e qytetarëve). Më 15 shtator 2015, Kapitulli 25 i KPrC 
dhe Akti i Shqyrtimit Gjyqësor u zëvendësuan me Kodin e Procedurës 
Administrative (Ligji nr. 21-FZ , 8 mars 2015, më poshtë “KPrA”), 
i cili ka hyrë në fuqi po atë datë. KPrA në thelb përmban dispozitat e 
mësipërme dhe detajon dispozitat e Kapitullit 25 të KPrC dhe Aktit të 
Shqyrtimit Gjyqësor.

94. KPrC, Akti i Shqyrtimi Gjyqësor dhe KPrA parashikojnë se një qytetar 
mund të ankohet në gjykatë për një veprim ose vendim të marrë nga 
zyrtarët shtetërorë, organ bashkiak ose nëpunës, nëse ai konsideron se 
ka shkelur të drejtat dhe liritë e tij (neni 254 të KPC-së dhe neni 1 i Aktit 
të Shqyrtimit Gjyqësor). Ankesa mund të ngrihen ndaj çdo vendimi, 
veprimi ose mosveprimi, i cili ka shkelur të drejtat dhe liritë e qytetarëve, 
ka penguar ushtrimin e të drejtave dhe lirive, ose ka vendosur një detyrë 
apo detyrim ndaj tyre (neni 255 të KPrC, neni 2 i Aktit të Shqyrtimit 
Gjyqësor dhe Neni 218 § 1 i KPrA).

95. Ankesa duhet të paraqitet në një gjykatë të juridiksionit të përgjithshëm, 
brenda tre muajve nga data në të cilën kërkuesi ka marrë dijeni për 
shkeljen e të drejtave të tij. Afati mund të zgjatet për arsye të rëndësishme 
(neni 254 i KPrC, nenet 4 dhe 5 të Aktit të Shqyrtimit Gjyqësor dhe nenet 
218 § 5 dhe 219 §§ 1 dhe 7 të KPrA). Ankesa duhet të përmbajë numrin 
dhe datën e vendimit të kontestuar, apo datën dhe vendin e kryerjes së 
aktit të kontestuar (neni 220 § 2 (3) i KPrA). Ankuesi duhet të paraqesë 
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konfirmimin e dokumenteve ose të shpjegojë se pse ai ose ajo është 
në gjendje të paraqesë ato (Neni 220 §§ 2 (8) dhe 3 të KPrA). Nëse 
ankuesi nuk plotëson kërkesat e mësipërme, gjyqtari shpall ankesën të 
papranueshme (neni 222 § 3 të KPrA).

96. Barrën e provës për ligjshmërinë e vendimit të kontestuar, veprimin apo 
mosveprimin e ka autoriteti apo zyrtari. Megjithatë, ankuesi duhet të 
provojnë se të drejtat dhe liritë e tij janë shkelur me vendimin, veprimin 
ose mosveprimin e kontestuar (neni 6 i Aktit të Shqyrtimit Gjyqësor dhe 
neni 226 § 11 i KPrA).

97. Sipas KPrC ankesa duhet të shqyrtohet brenda dhjetë ditësh (neni 257 i 
KPrC-së), ndërsa sipas KPrA brenda dy muajve (Neni 226 § 1 të KPrA). 
Nëse gjykata konstaton se ankesa është e justifikuar, ajo anulon vendimin 
apo aktin e kontestuar dhe i kërkon autoritetit apo zyrtarit të korrigjojë 
plotësisht shkeljen (neni 258 § 1 të KPrC, neni 7 i Aktit të Shqyrtimit 
Gjyqësor dhe Neni 227 §§ 2 dhe 3 të KPrA). Gjykata mund të përcaktojë 
një afat për ndreqjen e shkeljes dhe/ose hapat specifike të cilat duhet të 
ndërmerren për të korrigjuar shkeljen në mënyrë të plotë (paragrafi 28 i 
urdhrit nr. 2 të 10 shkurt 2009 i Gjykatës së Lartë Plenare të Federatës 
Ruse dhe Neni 227 § 3 të KPrA). Ankuesi mund të kërkojë kompensim 
për dëmin pasuror dhe jo pasuror në procedura të veçanta civile (neni 7 i 
Aktit të Shqyrtimit Gjyqësor).

98. Gjykata mund të refuzojë ankesën nëse konstaton se akti apo vendimi 
është i ligjshëm dhe nuk shkelin të drejtat e qytetarëve (neni 258 § 4 i 
KPrC dhe nenet 226 § 9 dhe 227 § 2 të KPrA).

99. Ankuesi mund të bëjë ankim në një gjykatë më të lartë (neni 336 i KPrC 
në fuqi nga 1 janari 2012 dhe neni 228 të KPrA). Vendimi i Apelit hyn 
në fuqi ditën e shpalljes (neni 367 i KPrC në fuqi nga 1 janari 2012, Neni 
329 § 5 në fuqi pas 1 janarit 2012 dhe nenet 186 dhe 227 § 5 të KPrA).

100. KPrC parashikon se vendimi gjyqësor, i cili miraton kryerjen e ankesës 
dhe kërkon nga organi apo zyrtari të korrigjojë shkeljen e të drejtave të 
qytetarëve, duhet t’i dërgohet kreut të organit në fjalë ose eprorëve të 
zyrtarit, brenda tri ditëve nga hyrja e tij në fuqi (Neni 258 § 2 të KPrC). 
Akti i Shqyrtimit Gjyqësor kërkon që vendimi gjyqësor të dërgohet 
brenda dhjetë ditëve nga hyrja në fuqi (neni 8). KPrA kërkon që vendimi 
gjyqësor të dërgohet në ditën e hyrjes në fuqi (neni 227 § 7). Gjykata dhe 
ankuesi duhet të njoftohen për zbatimin e vendimit jo më vonë se një 
muaj pas marrjes së tij (neni 258 § 3 të KPrc, neni 8 i Aktit të Shqyrtimit 
Gjyqësor dhe Neni 227 § 9 të KPrA).
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4. Kërkesa për shpërblim dëmi jashtkontraktor në bazë të nenit 1069 
    të Kodit Civil

101.Shkaktuesi i dëmit duhet të kompensojë plotësisht dëmin e shkaktuar 
ndaj një personi ose pronës së tij. Shkaktuesi i dëmit nuk është 
përgjegjës për dëmin, nëse ai ose ajo provon se dëmi është shkaktuar 
pa fajin e tij ose të saj (neni 1064 §§ 1 dhe 2 të Kodit Civil).

102.Organet qendrore e vendore dhe zyrtarët janë përgjegjës për dëmet e 
shkaktuara me veprimet e paligjshme ose mosveprimet e tyre (neni 
1069 i Kodit Civil). Pavarësisht cili është shkaktuesi i demit, organet 
qendrore ose vendore janë përgjegjëse për dëmin e shkaktuar ndaj një 
qytetari për shkak të (i) bindjes së paligjshme ose ndjekjes penale; (ii) 
zbatimit të paligjshëm të një masë parandaluese, dhe (iii) dënimit të 
paligjshëm administrativ (neni 1070 i Kodit Civil).

103.Gjykata mund të dalë me një vendim për të kompensuar dëmin 
jashtkontraktor jo pasuror (fizik ose psikologjik). Kompensimi për 
dëmin jo pasuror është i lidhur me dëmin pasuror (nenet 151 § 1 
dhe 1099  të Kodit Civil). Vlera e kompensimit përcaktohet duke ju 
referuar fajit dhe rrethanave të tjera të rëndësishme. Gjykata, gjithashtu 
merr parasysh shkallën e vuajtjeve fizike ose mendore të shkaktuara 
viktimës (neni 151 § 2 dhe neni 1101 i Kodit Civil).

104. Pavarësisht nga faji i shkaktuesit të dëmit, dëmi jo pasuror duhet të 
kompensohet nëse dëmi është shkaktuar (i) nga një pajisje e rrezikshme; 
(ii) në raste të paligjshme ose ndjekjen ose zbatimin e paligjshëm të 
një mase parandaluese, apo dënimit të  paligjshëm administrativ, dhe 
(iii) përmes shpërndarjes së informacionit, i cili është i dëmshëm për të 
respektuar dinjitetin apo reputacionin (neni 1100 i Kodit Civil).

105. Në procedurat civile, pala që pretendon, duhet t’i provojë pretendimet, 
përveç kur parashikohet ndryshe në ligjin federal (Neni 56 § 1 të KPrC).

5. Ankimi para Gjykatës Kushtetuese
106.  Akti i Gjykatës Kushtetuese (Ligji nr. 1-FKZ, 21 korrik 1994) parashikon 

se opinioni i Gjykatës Kushtetuese që shqyrton përputhshmërinë me 
Kushtetutën të një dispozitë ligjore të miratuar nga praktika e zbatimit 
të ligjit ose ajo gjyqësore është i detyrueshëm të merret në konsideratë 
nga gjykatat dhe autoritetet e zbatimit të ligjit, që nga data e dorëzimit 
të këtij vendimi (neni 79 (5)).

J. Detyrimet e ofruesve të shërbimeve të komunikimit
1. Detyrimi për të mbrojtur të dhënat personale dhe privatësinë e komunikimeve
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107.  Akti i Komunikimeve parashikon që ofruesit e shërbimeve të komuniki-
mit duhet të sigurojnë privatësinë e komunikimit. Informacioni 
në lidhje me komunikimet e transmetuara me anë të rrjeteve të 
telekomunikacionit ose shërbimeve postare, si dhe përmbajtja e këtyre 
komunikimeve mund të zbulohet vetëm nga dërguesit dhe marrësit ose 
përfaqësuesit e tyre të autorizuar, përveç në rastet e përcaktuara në 
ligjet federale (neni 63 (2) dhe (4) i Aktit të Komunikimeve).

108. Informacioni në lidhje me abonentët apo shërbimet e ofruara është 
konfidencial. Informacioni në lidhje me abonentët përfshin për 
personat fizikë, emrat, mbiemrat, patronimet dhe pseudonimet; për 
personat juridikë, emrat e kompanive, emrat, mbiemrat, patronimet e 
drejtorëve të kompanive dhe punonjësve; adresat e abonentëve, numrat 
dhe informacione të tjera që sjellin identifikimin e para paguesit ose 
pajisjet e tij terminale; të dhënat nga bazat e të dhënave të pagesës, 
duke përfshirë informacion në lidhje me komunikimin e abonentëve, 
trafikun dhe pagesat. Informacioni në lidhje me abonentë nuk mund t’u 
zbulohet personave të tretë pa pëlqimin e para paguesit, përveç në rastet 
e përcaktuara në ligjet federale (neni 53 i Aktit të Komunikimeve).

2. Detyrimi për të bashkëpunuar me autoritetet ligj zbatuese
109. Akti i Komunikimeve vendos detyrimin për ofruesit e shërbimeve 

të komunikimit t’u sigurojë agjencive ligj zbatuese, në rastet e 
përcaktuara në ligjet federale, informacion në lidhje me abonentë dhe 
shërbimet e marra nga ana e tyre, si dhe çdo informacion tjetër që ata 
kërkojnë për të arritur qëllimet dhe objektivat e tyre (neni 64 (1) i Aktit 
të Komunikimeve).

110. Më 31 mars 2008, Këshilli i Qytetit të Moskës diskutoi një propozim për 
të ndryshuar nenin 64(1) të Aktit të Komunikimeve, i cili parashikonte 
se agjencitë ligj zbatuese kur kërkonin informacion në lidhje me 
abonentë, duhet t’i paraqitnin ofruesve të shërbimeve autorizimin 
gjyqësor. Përfaqësuesit e SHFB dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme 
informuan të pranishmit se vendimet gjyqësore mbi autorizimin e 
përgjimeve janë dokumente të klasifikuara dhe nuk mund t’u tregohen 
ofruesve të shërbimeve. Propozimi për ndryshim të nenit u refuzua. 

111. Ofruesit e shërbimeve të komunikimit duhet të sigurohen që rrjetet 
dhe pajisjet e tyre të jenë në përputhje me kërkesat teknike të hartuara 
nga Ministria e Komunikacioneve, në bashkëpunim me agjencitë e 
zbatimit të ligjit. Ofruesit e shërbimeve duhet të sigurohen që metodat 
dhe taktikat e përdorura nga agjencitë e zbatimit të ligjit mbeten 
konfidenciale (neni 64 (2) i Aktit të Komunikimeve).
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112. Në rastet e përcaktuara në ligjet federale të komunikimit, ofruesit 
e shërbimeve duhet të pezullojnë dhënien e shërbimeve për një 
pajtimtar, nëse për të ka dale një urdhër i arsyetuar me shkrim nga 
kreu i një agjensie ligjzbatuese për  kryerjen e aktiviteteve operative 
të kërkimit ose mbrojtjen e sigurisë kombëtare (pjesa 64 (3) e Aktit të 
Komunikimeve).

113. SHBF i kërkon ofruesit të shërbimeve të instalojë pajisjet e lejuara nga 
SHBF, për të kryer aktivitetet operative të kërkimit e përgjimit të të 
dhënave (neni 15).

3. Kërkesat teknike për pajisjet që do të instalohen nga ofruesit 
    e shërbimeve të komunikimit\
114. Karakteristikat kryesore të sistemit të pajisjeve teknike që mundësojnë 

aktivitetet operative të kërkimit (“Система технических средств 
для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий” 
(‘СОРМ’), tani e tutje të referuar si “SORM”) janë të përshkruara në 
urdhëra dhe rregullore të nxjerra nga Ministria e Komunikacioneve.

(A) Urdhri nr. 70
115. Urdhri  Nr. 70 për kërkesat teknike për sistemin e pajisjeve teknike që 

mundësojnë kryerjen e aktiviteteve operative të kërkimit duke përdorur 
rrjete të telekomunikacionit, i nxjerrë nga Ministria e Komunikacioneve 
më 20 prill të vitit 1999, përcakton se pajisjet e instaluara nga ofruesit 
e shërbimeve të komunikimit duhet të përmbushin disa kushte 
teknike, të cilat janë përshkruar në amendimin e Urdhrit. Urdhri, me 
amendime, është botuar nga Ministria e Komunikimeve, në Revistën 
zyrtare “SvyazInform”, që u shpërndahet abonentëve. Ajo gjithashtu 
është riprodhuar nga publikimi në SvyazInform dhe mund të gjendet 
nëpërmjet një baze të dhënash në internet, e cila është private.

116. Amendamentet nr. 1 dhe 3 kanë përshkruar kërkesat teknike që duhet 
të ndiqen nga rrjetet telefonike celulare. Ato përcaktojnë se përgjimi 
i komunikimeve është kryer nga agjensitë e zbatimit të ligjit nga 
një terminal i komanduar kontrolli, i lidhur me pajisjet e përgjimit 
të instaluara nga operatorët e rrjetit celular. Pajisjet duhet të jenë në 
gjendje, ndër të tjera, të (A) krijojnë baza të të dhënave të subjekteve 
të përgjimit, që të menaxhohen nga terminali i komanduar i kontrollit; 
(B) përgjojnë komunikimet dhe transmetimin e të dhënave të marra 
në terminalin e komanduar të kontrollit; (C) mbrojnë të dhënat nga 
aksesi i paautorizuar, përfshirë punonjësit e operatorit të rrjetit celular; 
(D) sigurojnë akses në bazat e të dhënave të adresave të parapaguesve 
(paragrafët 1.1 dhe 1.6 të Shtojcës nr. 1).
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117. Më saktësisht, pajisjet duhet të sigurojë: (A) përgjimin e të gjitha thirrjeve 
hyrëse dhe dalëse të subjektit të përgjimit; (B) akses në informacionin 
në lidhje me vendndodhjen e tij apo të saj; (C) mirëmbajtjen e pajisjes 
së përgjimit, ku një lidhje e vazhdueshme është transferuar në mes të 
rrjeteve të operatorëve të ndryshëm të rrjetit telfonik; (D) mirëmbajtjen 
e pajisjeve të përgjimit në rastet që përfshijnë shërbime shtesë, si 
përcjellja e thirrjes, thirrje transferimin apo konferencë thirrje, si dhe 
mundësinë e regjistrimit të numrit ose numrave thirrjet e të cilëve janë 
refuzuar; (E) mbledhjen e të dhënave të komunikimit në lidhje me të 
gjitha llojet e lidhjeve, duke përfshirë ato me faks, apo mesazhet e 
shkurtra (sms) ose të tjera; (F) akses në lidhje me shërbimet e ofruara 
për përgjim (paragrafi 2.1.2 i shtojcë nr. 1).

118. Ka dy lloje përgjimi: “Përgjimi i përgjithshëm” dhe “Monitorimi statisti-
kor”. Përgjimi i përgjithshëm është përgjimi në kohë reale i të dhënave të 
komunikimit dhe përmbajtjes së të gjitha komunikimeve nga subjekti i 
përgjimit. Monitorimi statistikor është monitorimi në kohë reale vetëm 
i të dhënave të komunikimit, pa përgjimin e përmbajtjes së komuni-
kimeve. Të dhënat e komunikimit përfshijnë numrin e telefonit të tele-
fonuar, fillimin dhe përfundimin e thirrjes, shërbimet plotësuese të 
përdorura, vendndodhjen e subjektit të përgjimit dhe nëse ishte marrës i 
thirrjes po jo në lidhjen telefonike (paragrafët 2.2 dhe 2.4 i shtojcës nr. 1).

119. Pajisja e instaluar duhet të jetë e aftë të nisë përgjimin e komunikimeve 
brenda tridhjetë sekondash nga marrja e një komande nga terminalit i 
komanduar i kontrollit (paragrafi 2.5 i Shtojcës nr. 1).

120. Informacion në lidhje me subjektet e përgjimit, ose në lidhje me 
transmetimin e çdo të dhëne në terminal nuk mund të regjistrohet ose 
vetëregjistrohet (paragrafi 5.4 i Shtojcës nr. 1).

121. Terminali i komanduar merr një fjalëkalim nga operatori i rrjetit 
celular, i cili i jep atij akses të plotë në SORM. Terminali ndryshon 
fjalëkalimin në mënyrë që personat e paautorizuar të mos kenë akses 
në SORM. SORM, ndër të tjera mund të komandohet nga terminali për 
të filluar përgjimin, ndërprerë ose jo përgjimin, ndërprerë vazhdimin 
e përgjimit dhe të paraqesë informacionin e marrë për subjektin e 
përgjuar (paragrafi 3.1.2 i shtojcë nr. 3).

122. Terminali merr njoftimet e mëposhtme automatike për subjektet e 
përgjimit: mesazhe të shkurtra (sms) të dërguara ose të marra nga 
subjekti i përgjimit, duke përfshirë edhe përmbajtjen e tyre; numrin 
e thirrur; lidhjen telefonike të kryer; lidhjen telefonike të ndërprerë; 
përdorimin e shërbimeve shtesë; ndryshim në statusin e lidhjes telefonike 
të subjektit apo vendndodhjes (paragrafët 3.1.4 të Shtojcës nr. 3).
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(B) Urdhri nr. 130
123. Urdhri  Nr. 130 mbi procedurat e instalimit për pajisjeve teknike që 

mundësojnë kryerjen e aktiviteteve operative të kërkimit, i nxjerrë nga 
Ministria e Komunikacioneve më 25 korrik 2000, ka përcaktuar që 
ofruesit e shërbimeve të komunikimit duhet të instalojnë pajisje të cilat 
plotësojnë kërkesat teknike të paraqitura në Urdhrin nr. 70. Procedura 
e instalimit dhe orari miratohet nga SHFB (paragrafi 1.4).

124. Ofruesit e shërbimeve të komunikimit duhet të marrin masa për të 
mbrojtur informacionin në lidhje me metodat dhe taktikat e përdorura 
në aktivitetet operative të kërkimit (paragrafi 2.4)

125. Ofruesit e shërbimeve të komunikimit duhet të sigurohen që çdo 
përgjim i komunikimeve ose aksesi në të dhënat e komunikimit është 
dhënë vetëm në bazë të një urdhri të gjykatës dhe në përputhje me 
procedurat e vendosura nga AAOKDH (paragrafi 2.5).

126. Ofruesit e shërbimeve të komunikimit nuk kanë pse të jenë të informuar 
në lidhje me përgjimet që kryhen për abonentët e tyre. Si dhe nuk duhet 
të jenë të pajisur me autorizim gjyqësor mbi përgjimet (paragrafi 2.6).

127. Përgjimet dhe pajisjet teknike për kryerjen e tyre duhet të sigurohen 
nga stafi i SHFB dhe agjencitë e Ministrisë së Punëve të Brendshme 
(paragrafi 2.7).

128. Paragrafët 1.4 dhe 2.6 të Urdhrit nr.130, të cilat u kundërshtuan 
nga Z. N. para Gjykatës së Lartë me argumentin se referimi në të 
ishte i paligjshëm, pasi ai nuk ishte publikuar dhe për pasojë ishte i 
pavlefshëm. Për sa i përket paragrafit 2.6, është në kundërshtim me 
Aktin e Komunikimit, i cili parashikon se ofruesit e shërbimeve kanë 
detyrim të sigurojnë privatësinë e komunikimit. Më 25 shtator 2000, 
Gjykata Supreme deklaroi se referimi në Urdhrin nr. 70 në paragrafin 
1.4 ishte i lejuar, pasi urdhri ishte i natyrës teknike dhe për këtë arsye 
nuk ka qenë subjekt i publikimit në një botim zyrtar të aksesueshëm 
nga i gjithë publiku. Ai u botua vetëm në një revistë të specializuar. 
Për sa i përket paragrafit 2.6, Gjykata Supreme deklaron se mund të 
interpretohet si më poshtë: “Ofruesit e shërbimeve të komunikimit 
duhet t’i mundësojnë agjencive ligj zbatuese pa autorizim gjyqësor 
akses në informacion për abonentët e tyre.” Ky paragraf ishte në 
kundërshtim me Aktin e Komunikimeve, prandaj, Gjykata Supreme 
deklaroi përfundimisht se paragrafi 2.6 ishte i paligjshëm dhe për 
pasojë mbetej i pazbatueshëm.

129. Më 25 tetor 2000, Ministria e Komunikacioneve ndryshoi Urdhrin nr. 
130 duke shfuqizuar paragrafin 2.6.

130. Në përgjigje të një kërkese për informacion nga ana e OJQ-së 
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“Kontrolli Civil”, Ministria e Komunikacionit në një letër të datës 20 
gusht të vitit 2006, deklaroi se shfuqizimi i pikës 2.6 të Urdhrit nr. 
130 nuk nënkupton se ofruesit e shërbimeve të komunikimit duhet 
të jenë të informuar për masat operative të kërkimit në lidhje me një 
pajtimtar, ose të pajisen me një kopje të vendimit përkatës për dhënien 
e autorizimit gjyqësor për mbikëqyrje të tillë.

131. Urdhri Nr. 130 u shfuqizua më 16 janar 2008 (shih paragrafin 134 më 
poshtë).

(C) Urdhri nr. 538
132. Urdhri Nr. 538 për bashkëpunimin mes ofruesve të shërbimeve të 

komunikimit dhe agjencive të zbatimit të ligjit, i nxjerrë nga Qeveria 
më 27 gusht të vitit 2005, parashikon që ofruesit e shërbimeve të 
komunikimit duhet të jenë korrekt në përditësimin e bazës së të dhënave 
që përmbajnë informacion në lidhje me abonentë dhe shërbimet e 
ofruara për ta. Informacioni duhet të ruhet për tre vjet. Agjencitë e 
zbatimit të ligjit duhet të kenë akses në çdo kohë, në bazat e të dhënave 
(paragrafi 12).

133. Bazat e të dhënave duhet të përmbajnë mbi abonentët informacionin e 
mëposhtëm: (A) për personat fizikë: emrin, atësinë, mbiemrin, adresën 
e shtëpisë dhe numrin e pasaportës; (B) për personat juridikë: emrin e 
kompanisë, adresën dhe listën e personave që kanë akses në pajisjen 
që përmban emrat e tyre, patronimet, mbiemrat, adresat dhe numrat 
e pasaportave; (C) informacion për lidhjet, trafikun dhe pagesat 
(paragrafi 14).

(D) Urdhri nr. 6
134. Urdhri Nr. 6 që përcaktonte kushtet për rrjetet e telekomunikacionit në 

lidhje me ushtrimin e aktiviteteve operative të kërkimit, Pjesa I, nxjerrë 
nga Ministria e Komunikacioneve më 16 janar 2008, zëvendësoi 
Urdhërit nr. 130.

135. Urdhri i ri la në fuqi kushtin që ofruesit e shërbimeve të komunikimit 
duhet t’i sigurojnë terminalit të kontrollit informacion në lidhje me (a) 
numrat e abonentëve dhe kodet e identifikimit; dhe (b) përmbajtjen 
e komunikimit të tyre. Informacioni duhet të transmetohet në kohë 
reale pas një kërkese nga terminali i komanduar i kontrollit. Ofruesit 
e shërbimeve të komunikimit duhet gjithashtu të sigurojnë që 
vendndodhja e para paguesit të identifikohet (paragrafët 2, 3 dhe 5).

136. Terminali i kontrollit duhet të ketë akses në bazat e të dhënave që 
përmbajnë informacion në lidhje me abonentë, duke përfshirë numrat 
e tyre dhe kodet e identifikimit (paragrafët 7 dhe 8).

137. Ofruesit e shërbimeve duhet të sigurojnë që subjekti i përgjimit të 



207

mos ketë dijeni për përgjimin e komunikimeve të tij. Informacioni në 
lidhje me përgjimet e vazhdueshme ose të fundit duhet të mbrohet nga 
aksesi i paautorizuar nga ana e punonjësve të ofruesve të shërbimeve 
të komunikimit (paragrafi 9).

(E) Urdhri nr. 73
138. Urdhri Nr. 73, Pjesa II, i nxjerrë nga Ministria e Komunikacioneve më 

27 maj 2010, shtjellon më tej kërkesat e përfshira në Urdhrin nr. 6. Në 
veçanti, parashikon se pajisjet e instaluara nga ofruesit e shërbimeve 
të komunikimit duhet të sigurojnë që agjencitë që kryejnë aktivitetet 
operative të kërkimit të kenë akses në të gjitha të dhënat e transmetuara 
me anë të rrjeteve të telekomunikacionit dhe të jenë të afta të zgjedhin 
të dhëna dhe t’i transmetojnë ato (paragrafi 2).

III. INSTRUMENTET E LEGJISLACIONIT 
       NDËRKOMBËTAR DHE EVROPIAN

A. Kombet e Bashkuara
139. Rezoluta nr. 68/167, për të drejtën e privatësisë në epokën dixhitale, e 

miratuar nga Asambleja e Përgjithshme më 18 dhjetor 2013, parashikon 
si më poshtë:

“Asambleja e Përgjithshme, ...
4. i bën thirrje të gjitha shteteve:...

(C) Të rishikojnë procedurat e tyre, praktikat dhe legjislacionin në lidhje 
me mbikëqyrjen e komunikimeve, përgjimin e tyre dhe mbledhjen 
e të dhënave personale, duke përfshirë mbikëqyrjen, përgjimin dhe 
mbledhjen, me qëllim për të mbështetur të drejtën e privatësisë duke 
siguruar zbatimin e plotë dhe efektiv të të gjitha detyrimeve të tyre 
sipas ligjit ndërkombëtar të të drejtave të njeriut;

(D) Të krijojë ose të mbajë mekanizma të brendshme të pavarura dhe 
efektive mbikëqyrëse të afta për të siguruar transparencë dhe 
përgjegjësi në mbikëqyrjen komunikimeve nga shteti, përgjimet e 
tyre dhe mbledhjen e të dhënave personale ekzistuese ... “

B. Këshilli i Evropës
140. Konventa për Mbrojtjen e Individëve në lidhje me Përpunimin 

Automatik të të Dhënave Personale, e 28 janarit 1981 (CETS Nr. 108, 
më poshtë “Konventa nr. 108”) përcakton standardet për mbrojtjen e të 
dhënave në fushën e përpunimit automatik të të dhënave personale në 
sektorin publik dhe privat. Ajo parashikon:
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“Neni 8 - masa mbrojtëse shtesë për subjektin e të dhënave
Çdo person duhet të jetë i gatshëm :
a.  për të përcaktuar ekzistencën e një dosjeje të automatizuar të të 

dhënave personale, qëllimet kryesore të tij, si dhe identitetin dhe 
vendbanimin e tyre ose vendin kryesor të biznesit të kontrolluesit të 
dosjes;

b.  për të marrë në intervale të arsyeshme dhe pa vonesa të tepruara 
apo konfirmimin e shpenzimit nëse të dhënat personale në lidhje me 
të janë të ruajtura në dosjen e automatizuar të të dhënave, si dhe të 
komunikimit të këtyre të dhënave në një formë të kuptueshme;

c.  të ndërmarrë, sipas rastit, korrigjimin ose fshirjen e të dhënave, nëse 
ato janë përpunuar në kundërshtim me dispozitat e ligjit të brendshëm, 
duke bërë të efektshme parimet themelore të përcaktuara në nenet 5 
dhe 6 të kësaj Konvente;

d.  që të ketë një zgjidhje, nëse një kërkesë për konfirmim ose, siç 
mund të jetë rasti, komunikim, korrigjim ose fshirje siç referohet në 
paragrafët b dhe c të këtij neni, nuk është në përputhje me të.

Neni 9 - Përjashtimet dhe kufizimet
1.  Asnjë përjashtim nga dispozitat e neneve 5, 6 dhe 8 të kësaj Konvente nuk 

do të lejohet, përveçse brenda kufijve të përcaktuar në këtë nen.
2.  Shmangia nga dispozitat e neneve 5, 6 dhe 8 të kësaj Konvente do të 

lejohet vetëm kur një devijim i tillë është parashikuar nga ligji i palës dhe 
përbën një masë të nevojshme në një shoqëri demokratike në interes të:
a.  mbrojtjes së sigurisë së shtetit, sigurisë publike, interesat monetare të 

shtetit ose shtypjen e veprave penale;
b.  mbrojtjen e subjektit të të dhënave ose të të drejtave dhe lirive të të 

tjerëve ...

Neni 10 - Sanksionet dhe mjetet juridike
Secila Palë merr përsipër të vendosë sanksione dhe kompensime të 

përshtatshme për shkeljen e dispozitave të ligjit të brendshëm, duke bërë të 
efektshme parimet themelore për mbrojtjen e të dhënave të parashikuara në këtë 
kapitull. “

141. Konventa nr. 108 u ratifikua nga Rusia më 15 maj 2013 dhe ka hyrë 
në fuqi më 1 shtator 2013. Instrumenti i ratifikimit depozitohet nga 
Federata Ruse më 15 maj të vitit 2013 dhe përmban deklaratën e 
mëposhtme:

“Federata Ruse deklaron se në pajtim me nënparagrafin” a “të pikës 2 të nenit 
3 të Konventës, ajo nuk do të zbatojë Konventën për të dhënat personale;...

(B) bien nën sekretin shtetëror, në përputhje me legjislacionin e Federatës 
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Ruse për sekretin shtetëror.
Federata Ruse deklaron se në pajtim me nënparagrafin “c” të pikës 2 të nenit 

3 të Konventës, ajo do të zbatojë Konventën në të dhënat personale të cilat nuk 
janë përpunuar në mënyrë automatike, nëse aplikimi i Konventës korrespondon 
me natyrën e veprimeve të kryera me të dhënat personale, pa përdorur mjete 
automatike.

Federata Ruse deklaron se në përputhje me nënparagrafin “a” të pikës 2 të 
nenit 9 të Konventës, ajo ruan të drejtën për të kufizuar të drejtën e subjektit të të 
dhënave për të hyrë në të dhënat personale për veten e tij për qëllime të mbrojtjes 
së sigurisë shtetërore dhe Urdhrit publik . “

142. Protokolli Shtesë i Konventës për Mbrojtjen e Individëve në lidhje me 
Përpunimin Automatik të të Dhënave Personale, lidhur me autoritetet 
mbikëqyrëse dhe flukset ndërkufitare të të dhënave të 8 nëntor 2001 
(CETS No. 181), e nënshkruar por jo e ratifikuar nga Rusia, parashikon 
si më poshtë :

“Neni 1 – Autoritetet mbikëqyrëse
1.  Çdo Palë garanton se ligji i saj i brendshëm është në përputhjen me 

parimet e përcaktuara në kapitujt II dhe III të Konventës dhe në këtë 
Protokoll.

2. a. Për këtë qëllim, autoritetet në fjalë do të kenë, në veçanti, kompetencat 
e hetimit dhe ndërhyrjes, si dhe fuqinë për t’u angazhuar në procedurat 
ligjore ose të sjellin në vëmendjen e autoriteteve kompetente shkeljet 
e dispozitave të ligjit të brendshëm, sipas parimeve të përmendura në 
paragrafin 1 të nenit 1 të këtij Protokolli.

b.  Autoriteti mbikëqyrës dëgjon ankesat e paraqitura nga çdo person 
lidhur me mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive themelore në lidhje me 
përpunimin e të dhënave personale në kuadër të kompetencave të tij.

3.  Autoritetet mbikëqyrëse i ushtrojnë funksionet e tyre në pavarësi të plotë.
4.  Vendimet e organeve mbikëqyrëse, mund të ankimohen në gjykatë ..“

143. Një Rekomandim nga Komiteti i Ministrave, që rregullon përdorimin 
e të dhënave personale në sektorin e policisë, miratuar më 17 shtator 
1987 (Nr. (87) 15), parashikon si më poshtë:

“1.1. Çdo shtet anëtar duhet të ketë një autoritet të pavarur mbikëqyrës 
jashtë sektorit të policisë, i cili duhet të jenë përgjegjës për të siguruar 
respektimin e parimeve që përmban ky rekomandim” ...

2.1. Mbledhja e të dhënave personale për qëllime të policisë duhet të jetë 
i kufizuar në raste të tilla përsa është e nevojshme për parandalimin 
e një rreziku real ose ndalimin e një vepre të caktuar penale. Çdo 
përjashtim nga kjo dispozitë duhet të jetë subjekt i legjislacionit 
specifik kombëtar.
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2.2. Kur të dhënat në lidhje me një individ janë mbledhur dhe ruajtur pa 
dijeninë e tij, dhe nëse të dhënat janë fshirë, ai duhet të informohet, 
kur është e mundur, për informacionin që mbahet rreth tij, sa më 
shpejt dhe të informohet që është objekt i aktiviteteve të policisë...

3.1. Aq sa është e mundur, ruajtja e të dhënave personale për qëllime të 
policisë duhet të jetë e kufizuar dhe të mbahen të dhëna të tilla që janë 
të nevojshme për të lejuar organet e policisë për të kryer detyrat e tyre 
të ligjshme brenda kuadrit të ligjit kombëtar dhe detyrimeve të tyre 
që rrjedhin nga e drejta ndërkombëtare ...

5.2.i. Komunikimi i të dhënave organeve të tjera publike duhet të jetë i 
lejueshëm, nëse, në një rast të veçantë:

a. ekziston një detyrim i qartë ligjor apo autorizim, ose me autorizimin e 
organit mbikëqyrës, ose në qoftë se

b. këto të dhëna janë të domosdoshme për marrësit për t’i mundësuar 
atij të përmbushë detyrën e tij të ligjshme dhe me kusht që qëllimi i 
grumbullimit ose përpunimit që do të kryhet nga marrësi nuk është i 
papajtueshëm me përpunimin origjinal, dhe detyrimet ligjore të trupit 
të komunikuar nuk janë në kundërshtim me këtë.

5.2.ii.Për më tepër, komunikimi me organet e tjera publike është i lejuar 
nëse, në një rast të veçantë:

a.  komunikimi është padyshim në interes të subjektit të të dhënave dhe/
ose subjekti i të dhënave ka dhënë pëlqimin, ose rrethanat janë të tilla 
që të lejojnë një supozim të qartë të pëlqimit të tillë, ose në qoftë se

b.  komunikimi është i nevojshëm për të parandaluar një rrezik serioz 
dhe të drejtpërdrejtë.

5.3.i. Komunikimi i të dhënave për palët private duhet të lejohet vetëm në 
qoftë se, në një rast të veçantë, ekziston një detyrim i qartë ligjor ose i 
autorizimit, ose me autorizimin e autoritetit mbikëqyrës ...

6.4. Ushtrimi i të drejtave (të subjektit të të dhënave) të aksesit, korrigjimit 
dhe fshirjes duhet të kufizohet vetëm për aq sa një kufizim është i 
domosdoshëm për kryerjen e një detyre ligjore të policisë, ose është i 
domosdoshëm për mbrojtjen e subjektit të të dhënave ose të të drejtave 
dhe liritë e të tjerëve ...

6.5. Refuzimi apo kufizimin e këtyre të drejtave duhet të arsyetohet me 
shkrim. Ajo duhet të jetë e mundur vetëm të refuzojnë të komunikojnë 
arsyet për aq sa kjo është e domosdoshme për kryerjen e një detyre 
ligjore të policisë, ose është e domosdoshme për mbrojtjen e të drejtave 
dhe lirive të të tjerëve.

6.6. Kur aksesi refuzohet, subjekti i të dhënave duhet të jetë në gjendje 
për të apeluar në autoritetin mbikëqyrës apo ndonjë organi tjetër të 
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pavarur, i cili duhet të bindet se refuzimi është i bazuar.
7.1. Masat duhet të masa merren duhet në mënyrë që të dhënat personale që 

mbahen për qëllime të policisë janë fshirë në qoftë se ata nuk janë më 
të nevojshme për qëllimet për të cilat ato janë të ruajtura.

Për këtë qëllim, konsideratë e veçantë t’i kushtohet kritereve të mëposhtme: 
nevoja për të mbajtur të dhënat në dritën e përfundimit të një hetimi në një rast 
të veçantë; një vendim gjyqësor i formës së prerë, në veçanti një shfajësim; 
rehabilitimi; bindjet e shpenzuara; amnistitë; mosha e subjektit të të dhënave, 
kategoritë e veçanta të të dhënave.

7.2. Rregullat që synojnë fiksimin e periudhave të magazinimit për kategori 
të ndryshme të të dhënave personale, si dhe kontrolle të rregullta 
në cilësinë e tyre duhet të vendosen në marrëveshje me autoritetin 
mbikëqyrës ose në pajtim me ligjin e brendshëm.

8.  Organi përgjegjës duhet të marrë të gjitha masat e nevojshme për 
të siguruar sigurinë e duhur fizike dhe logjike të të dhënave dhe 
për të parandaluar qasje të paautorizuar, komunikim apo ndryshim. 
Karakteristikat dhe përmbajtja e dosjeve të ndryshme duhet, për këtë 
qëllim, të merret parasysh. “

144. Rekomandimi i Komitetit të Ministrave për mbrojtjen e të dhënave 
personale në fushën e shërbimeve të telekomunikacionit, me referencë 
të veçantë për shërbimet telefonike, të miratuar më 7 shkurt 1995 (Nr 
R (95) 4), parashikon:

“2.4. Ndërhyrja nga autoritetet publike, në përmbajtjen e një komunikimi, 
duke përfshirë të dëgjuarit apo përdorimin e pajisjeve ose mjeteve 
të tjera të vëzhgimit ose përgjimit të komunikimeve, duhet të kryhet 
vetëm kur kjo parashikohet me ligj dhe përbën një masë të nevojshme 
në një shoqëri demokratike në interes të:

a.  mbrojtjes së sigurisë së shtetit, sigurisë publike, interesave monetare 
të shtetit ose shtypjen e veprave penale;

b.  mbrojtjen e subjektit të të dhënave ose të drejtat dhe liritë e të tjerëve.
2.5.  Në rast të ndërhyrjes nga ana e autoriteteve publike, në përmbajtjen e 

një komunikimi, legjislacioni i brendshëm duhet të rregullojë:
a.  ushtrimin e të drejtave të subjektit të të dhënave për akses dhe korrigjim;
b.  në çfarë rrethanash autoritetet përgjegjëse publike kanë të drejtë të 

refuzojnë të japin informacion personit në fjalë, ose vonesa e dhënies 
së informacionit;

c.  magazinimi ose shkatërrimi i të dhënave.
Nëse një operator apo ofrues i shërbimit të rrjetit është udhëzuar nga një 

autoritet publik për të kryer një ndërhyrje, të dhënat e mbledhura në këtë mënyrë 
duhet t’u komunikohen vetëm organit të caktuar në autorizim për atë ndërhyrje... 
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C. Bashkimi Evropian
145. Rezoluta e Këshillit e 17 janarit 1995 mbi përgjimin e telekomunikimeve  

(96/C 329/01) parashikon si më poshtë:
“Ky nen paraqet kërkesat e agjencive të zbatimit të ligjit në lidhje me përgjimin 

e ligjshëm të telekomunikacionit. Këto kërkesa janë subjekt i ligjit kombëtar dhe 
duhet të interpretohen në përputhje me politikat kombëtare në fuqi ...

1.3. Agjencitë e zbatimit të ligjit kërkojnë përjashtimin e ndonjë telekomu-
nikacioni dhe shërbimi që nuk bien në kuadër të autorizimit përgjimit...

2.  Agjencitë e zbatimit të ligjit mund të monitorojnë përgjimin e 
telekomunikimeve në kohë reale dhe të plotë. Të dhënat e lidhura 
me telefonatën duhet të jepen në kohë reale. Nëse thirrja e lidhur me 
të dhënat nuk mund të vihet në dispozicion në kohë reale, agjencitë 
e zbatimit të ligjit kërkojnë të dhëna që të jenë në dispozicion sa më 
shpejt të jetë e mundur pas përfundimit të thirrjes.

3.  Agjencitë e zbatimit të ligjit të kërkojë nga operatorët e rrjetit/ofruesit e 
shërbimeve të ofrojnë një ose disa ndërfaqe prej të cilave komunikimet 
e përgjuara mund të transmetohen në qendrën e monitorimit të zbatimit 
të ligjit. Për  këto ndërfaqe duhet të jetë rënë dakord mes autoriteteve 
të përgjimit dhe operatorëve të rrjetit/ofruesve të shërbimeve. Çështje 
të tjera që lidhen me këto ndërfaqe do të trajtohen në përputhje me 
praktikat e pranuara në vende të veçanta ...

5.  Agjencitë e zbatimit të ligjit kërkojnë që përgjimi të jetë zbatuar për 
të parandaluar përdorimin e paautorizuar ose të pahijshëm dhe për të 
ruajtur informacionin në lidhje me përgjimin ...

5.2. Agjencitë e zbatimit të ligjit të kërkojë nga operatorët e rrjetit /
ofruesit e shërbimeve të sigurojnë që komunikimet e përgjuara janë 
transmetuar vetëm për agjencinë e monitorimit të përcaktuar në 
autorizimin e përgjimit ... “

146. Kërkesat e mësipërme janë konfirmuar dhe shpjeguar në Rezolutën e 
Këshillit Nr 9194/01 të 20 qershorit 2001 mbi nevojat operacionale 
të zbatimit të ligjit në lidhje me rrjetet dhe shërbimet publike të 
telekomunikacionit.

147. Vendimi i miratuar nga Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Europian 
(GJED), më 8 prill 2014 në çështjet për të Drejtat Dixhitale të Irlandës 
dhe Seitinger dhe të tjerët, shpalli të pavlefshme të dhënat e Direktivës  nr. 
2006/24 /EC që përcaktonte për ofruesit e shërbimeve, detyrimin e mbajtjes 
së të gjitha të dhënave të trafikut për periudha gjashtë mujore deri në dy 
vjeçare, në mënyrë që të sigurohej disponimi i të dhënave për qëllime të 
hetimit, zbulimit dhe ndjekjeve penale të rënda, siç përcaktohet nga çdo Shtet 
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Anëtar në ligjin e tij kombëtar. GJED vuri në dukje se, edhe pse Direktiva 
nuk e lejon mbajtjen e përmbajtjes së komunikimit, të dhënat e trafikut dhe 
vendndodhja e tyre mund të lejojë nxjerrjen e përfundimeve shumë të sakta 
në lidhje me jetën private të personave të dhënat e të cilëve ishin mbajtur. 
Prandaj, detyrimi për të mbajtur ato të dhëna, përbënte në vetvete një 
ndërhyrje në të drejtën për respektimin e jetës private dhe komunikimeve e 
garantuar me nenin 7 të Kartës së të Drejtave Themelore të BE-së dhe të 
së drejtës së mbrojtjes së të dhënave personale sipas nenit 8 të Kartës. 
Për më tepër, aksesi i autoriteteve kombëtare kompetente në të dhënat 
përbënte një ndërhyrje të mëtejshme në këto të drejta themelore. GJED 
ka pohuar më tej se, ndërhyrja ishte veçanërisht e rëndë, për faktin se, 
të dhënat janë ruajtur dhe më pas përdoren pa pëlqimin ose përdoruesin 
e regjistruar, duke gjeneruar kështu në mendjet e personave në fjalë 
ndjenjën se jeta e tyre private ishte subjekt i vëzhgimit të vazhdueshëm. 
Ndërhyrja ka kënaqur një objektiv me interes të përgjithshëm, kontributin 
në luftën kundër krimeve të rënda dhe terrorizmit dhe në këtë mënyrë, 
në fund të fundit, sigurinë publike. Megjithatë, ajo nuk arriti të plotësojë 
kërkesat e proporcionalitetit. Së pari, direktiva ka mbuluar në mënyrë 
të përgjithshme të gjithë personat dhe të gjitha mjetet e komunikimit 
elektronik, si dhe të gjitha të dhënat e trafikut pa asnjë diferencimi, 
kufizim ose përjashtim, duke u bërë në dritën e objektivit për të luftuar 
kundër krimeve të rënda. Prandaj kërkonte një ndërhyrje në të drejtat 
themelore praktike të të gjithë popullsisë evropiane. Kjo aplikohet edhe 
për personat për të cilët nuk kishte prova që sugjeronin se sjellja e tyre 
mund të ketë lidhje të tërthortë apo të largët, me krimet e rënda. Së 
dyti, Direktiva nuk përmban kushte themelore dhe procedurale lidhur 
me aksesin e autoriteteve kompetente kombëtare të të dhënave dhe 
për përdorimin e tyre të mëvonshëm. Nga thjesht duke iu referuar, në 
mënyrë të përgjithshme, krimeve të rënda, siç është përcaktuar nga çdo 
Shtet Anëtar në ligjin e tij kombëtar, direktiva nuk arriti të hedhë poshtë 
çdo kriter objektiv për të përcaktuar se cilat vepra mund të konsiderohen 
të jenë mjaft serioze për të justifikuar të tilla një ndërhyrje të gjera në të 
drejtat themelore të sanksionuara në nenet 7 dhe 8 të Kartës. Mbi të gjitha, 
aksesi i autoriteteve kompetente kombëtare për të dhënat e ruajtura nuk 
është bërë pas një shqyrtim paraprak të kryer nga gjykata, ose organ i 
pavarur administrativ, vendimi i të cilit ka kufizuar aksesin në të dhëna dhe 
përdorimin e tyre për atë që është e domosdoshme me qëllim arritjen e 
objektivit të ndjekur. Së treti, Direktiva kërkon që të gjitha të dhënat të 
mbahen për një periudhë prej të paktën gjashtë muaj, pa bërë asnjë dallim 
ndërmjet kategorive të të dhënave në bazë të rëndësisë së tyre, personave 
në fjalë dhe sa  e mundur është arritja e një objektivit të synuar. GJED 
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arriti në përfundimin se,  direktiva ka shkaktuar një ndërhyrje të ashpër 
publike dhe veçanërisht serioze në të drejtat themelore të sanksionuara në 
nenet 7 dhe 8 të Kartës, duke u kufizuar vetëm në faktin se ndërhyrja 
është e domosdoshme. GJED gjithashtu vuri në dukje se, direktiva nuk 
parashikonte masa mbrojtëse të mjaftueshme teknike dhe organizative, 
për të siguruar mbrojtje efektive të të dhënave të pashpërndara kundër 
rrezikut të abuzimit dhe kundër çdo aksesi të paligjshëm dhe përdorimi 
të tyre.

LIGJI

I. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 8 TË KONVENTËS
148. Kërkuesi u ankua se sistemi i përgjimit të fshehtë të komunikimeve 

telefonike në Rusi nuk është në përputhje me kërkesat e nenit 8 të 
Konventës, i 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. Pranueshmëria
149. Qeveria parashtroi se, kërkuesi nuk mund të pretendojnë të jetë viktimë 

e shkeljes së pretenduar në të drejtën e tij për respektimin e jetës 
private ose korrespondencës (shih paragrafët 152 deri 157 më poshtë). 
Përveç kësaj, mjetet juridike të brendshme nuk kishin shteruar (shih 
paragrafët 219 deri 226 më poshtë).

150. Gjykata konsideron se, kundërshtimet e Qeverisë janë të lidhura ngu-
shtë me thelbin e ankesës së kërkuesit dhe duhet të bashkohet me 
vlerësimin për meritat.

151. Gjykata vëren më tej se kjo ankesë nuk është haptazi e pabazuar brenda 
kuptimit të nenit 35 & 3 (a) të Konventës dhe as e papranueshme për 
ndonjë arsye tjetër. Prandaj, deklarohet e pranueshme.

B. Themeli
1. Statusi i viktimës për kërkuesin dhe ekzistenca e një “ndërhyrje”
(A) Parashtrimet e palëve
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(I) Qeveria
152. Qeveria parashtroi se, kërkuesi nuk mund të pretendojnë të jetë 

viktimë e shkeljes së pretenduar e nenit 8 të Konventës dhe se nuk 
ka pasur ndërhyrje në të drejtat e tij. Ai nuk ishte ankuar në të drejtën 
e brendshme se komunikimet e tij ishin zbuluar. Thelbi i ankesës 
së tij para gjykatave të brendshme dhe Gjykatës është që ofruesit e 
shërbimeve të komunikimit kishin instaluar pajisje të veçantë dhe i 
kishin mundësuar autoriteteve të kryenin aktivitetet operative të 
kërkimit. Sipas mendimit të Qeverisë, me rastin e Orange Slovensko, 
AS k. Sllovakisë (Nr. 43983/02, 24 tetor 2006) Gjykata ka konfirmuar 
se instalimi i pajisjeve të përgjimit, apo edhe financimi i tyre, nga 
kompanitë private nuk ishte në vetvete në kundërshtim me Konventën.

153. Qeveria parashtroi më tej se, neni 34 nuk mund të përdoret për të 
paraqitur një kërkesë me natyrë actio popularis; as nuk mund të 
formojnë bazën e një pretendimi in abstracto se një ligj është në 
kundërshtim me Konventën (ata referohen tek Aalmoes dhe të tjerë 
k. Holandës (GC), nr. 16269/02, 25 nëntor 2004). Ata argumentuan 
se, qasja ndaj statusit të viktimës themeluar në rastet e Klass dhe të 
tjerët k. Gjermanisë (6 shtator 1978 § 34, seria A nr. 28) dhe Malone k. 
Mbretërisë së Bashkuar (2 gusht 1984 § 64, Seria A jo 82) , sipas të cilit 
“një individ, në kushte të caktuara, mund të pretendojë të jetë viktimë 
e një shkeljeje shkaktuar nga ekzistenca e masave të fshehta apo 
legjislacioni që lejon masa të fshehta, pa pasur nevojë të pretendojnë 
se masa të tilla kishin qenë në fakt të aplikuara ndaj tij ose saj”, nuk 
mund të interpretohet në mënyrë të gjerë që të përfshijë çdo person 
në shtetin e paditur që ka frikë se shërbimet e sigurisë mund të kenë 
informacion rreth tij apo saj. Një kërkues duhet të tregojë se ka pasur 
një “mundësi të arsyeshme” që shërbimet e sigurisë të kishin përpiluar 
dhe ruajtur informacion në lidhje me jetën e tij/saj private (ato të 
referuara Esbester k. Mbretërisë së Bashkuar, vendimi i Komisionit 
2 nr. 18601/91 prill 1993... Redgrave kundër Mbretërisë së Bashkuar, 
nr 20271/92, vendim i Komisionit i datës 1 shtator 1993;.. Matthews 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr.28576/95, vendim i Komisionit 
i datës 16 tetor 1996;. Halford kundër Mbretërisë së Bashkuar, 25 
Qershor 1997, që § 17, Raportet e Gjykimeve dhe vendimeve 1997 III, 
Weber dhe Saravia kundër Gjermanisë (dhj.), nr. 54934/00, §§ 4-6 dhe 
78, GJEDNJ 2006-XI;... dhe Kennedy k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 
26839/05, §§ 122 dhe 123, 18 maj 2010).

154. Qeveria pretendoi se, përjashtime nga rregulli “mundësi e arsyeshme” 
ishin të lejueshme vetëm për arsye të veçanta. Një individ mund 
të pretendojnë një ndërhyrje si rezultat i thjesht ekzistencës së 
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legjislacionit që lejon masat e fshehta të mbikëqyrjes në rrethana të 
jashtëzakonshme, duke pasur parasysh disponueshmërinë e mjeteve 
juridike në nivel kombëtar dhe rrezikun e masave të vëzhgimit të 
fshehtë (ata përmendën Kennedy, cituar më lart, § 124). Sipas Qeverisë, 
ka arsye të tilla të veçanta në rastin në fjalë.

155. Së pari, nuk kishte “mundësi të arsyeshme”, apo rrezik çfarëdo, që 
kërkuesi t’i nënshtrohej masave të mbikëqyrjes për shkak se ai nuk 
ishte i dyshuar për ndonjë vepër penale. Fakti që ai ishte redaktor i 
përgjithshëm i një kompanie botuese nuk mund të shërbejë si bazë 
për përgjimin sipas ligjit rus. Qeveria pohoi se biseda telefonike të 
kërkuesit nuk ishin zbuluar. Kërkuesi nuk ka sjellë asnjë provë për të 
kundërtën. Dokumentet e paraqitura prej tij në procedimet e brendshme 
kanë pasur persona të tretë në fjalë dhe nuk përmbanin asnjë dëshmi se 
telefoni i tij ishte përgjuar.

156. Së dyti, në nivel kombëtar ka pasur në dispozicion mjete për të 
kundërshtuar efektivitetin e masave mbrojtëse në rast abuzimin dhe 
masave të veçanta të mbikëqyrjes së aplikuar për një individ. Kërkuesi 
kishte në dispozicion shqyrtimin e kushtetutshmërisë së AAOKDH 
nga Gjykata Kushtetuese. Gjithashtu mund të paraqiste një ankesë 
në Gjykatën e Lartë, ashtu si kishte bërë dhe ishte marrë vendimi 
për paligjshmërinë e dispozitës së Urdhrit nr. 130 të Ministrisë së 
Komunikacioneve (shih paragrafin 128 më lart). Sa i përket Urdhrit nr. 
70, në kundërshtim me pohimet e kërkuesit, ishte publikuar në mënyrë 
të rregullt (shih paragrafin 181 më poshtë) dhe për këtë arsye mund të 
kundërshtohej në gjykatë. Një person komunikimi i të ishte regjistruar 
në mënyrë të paligjshme, pa autorizim gjyqësor paraprak, mund të 
marrë dëmshpërblim në një gjykatë civile. Qeveria, referuar vendimit 
të Gjykatës Supreme të 15 korrikut 2009, e cila deklaroi se instalimi 
i një kamere në zyrën e paditësit dhe përgjimi i telefonit e zyrës së tij 
kishte qenë i paligjshëm për shkak se ishte kryer pa autorizim gjyqësor 
paraprak (shih gjithashtu paragrafët 219-224 më poshtë). Së fundi, ligji 
rus parashikonte se përgjimet duhet të mbikëqyreshin nga një organ i 
pavarur, si prokuroria.

157. Qeveria arriti në përfundimin, se rasti konkret ishte ndryshe nga 
rasti i Shoqatës për Integrim Evropian e të Drejtat e Njeriut dhe 
Ekimdzhiev k. Bullgarisë (nr. 62540/00, 28 qershor 2007), ku gjykata 
kishte refuzuar aplikimin e “mundësive të arsyeshme”, për shkak të 
mungesës së masave mbrojtëse kundër përgjimit të paligjshëm në 
Bullgari. Duke pasur parasysh se ligji rus kishte  siguruar mbrojtje 
adekuate dhe të mjaftueshme kundër abuzimit në fushën e përgjimit 
të komunikimeve, duke përfshirë mjetet juridike në dispozicion, sipas 



217

mendimit të Qeverisë, kërkuesi nuk mund të pretendojë ndërhyrje si 
rezultat i thjesht ekzistencës së legjislacionit që lejonte vëzhgimin e 
fshehtë. Në mungesë të një “mundësie të arsyeshme” se komunikimet 
e tij telefonike ishin përgjuar, kërkuesi nuk mund të pretendojë të jetë 
viktimë e shkeljes së pretenduar e nenit 8 të Konventës.

(II) Kërkuesi
158. Kërkuesi parashtroi se ai mund të pretendojë të jetë viktimë e një shkelje 

të nenit 8 shkaktuar nga thjesht ekzistenca e legjislacionit, i cili lejoi 
një sistem të përgjimit të fshehtë të komunikimeve, pa pasur nevojë të 
demonstrojë se masa të tilla të fshehta ishin aplikuar ndaj tij. Ekzistenca 
e një legjislacioni të tillë shkaktoi një kërcënim të mbikëqyrjes për të 
gjithë shfrytëzuesit e shërbimeve të telekomunikacionit dhe për këtë 
arsye arriti në vetvete të përbënte ndërhyrje me ushtrimin e të drejtave 
të tij sipas nenit 8. Ai u mbështet në rastet e Klass dhe të tjerët (cituar 
më lart, §§ 34 dhe 37), Shoqata për Integrim Evropian dhe të Drejtat e 
Njeriut dhe Ekimdzhiev (cituar më lart, § 58) dhe Kennedy (cituar më 
lart, § 123).

159. Kërkuesi pohoi se testi i “mundësisë së arsyeshme” ishte zbatuar nga 
Gjykata vetëm në ato raste kur kërkuesi kishte pretenduar përgjim 
aktual, ndërkohë që në rastet e përgjithshme në lidhje me legjislacionin 
dhe praktikën lejohet testi i themeluar në gjykimin Klass dhe të tjerët, i cili 
plotësonte kushtet (shih Shoqata për Integrim Evropian dhe të Drejtave 
të Njeriut dhe Ekimdzhiev, cituar më sipër, § 59, dhe Kennedy, i cituar 
më lart, §§ 122 dhe 123, me referenca të mëtejshme). Në rastin e Liberty 
dhe të tjerë k. Mbretërisë së Bashkuar (nr. 58243/00, §§ 56 dhe 57, 1 
korrik 2008), Gjykata konstatoi se ekzistenca e kompetencave që lejojnë 
autoritetet të përgjojë komunikimet përbënte një ndërhyrje në të drejtat 
e kërkuesve, pasi ata ishin personat ndaj të cilëve këto kompetenca 
mund zbatoheshin. Në rastin e Kennedy, (cituar më lart, § 124) testi 
u përpunua më tej për të përfshirë vlerësimin e disponueshmërisë së 
mjeteve juridike në nivel kombëtar dhe rrezikun e masat e mbikëqyrjes 
sekrete mund të aplikoheshin ndaj kërkuesit. Së fundi, në rastin e Mersch 
dhe të tjerët k. Luxemburgut (nr. 10439/83 et al., Vendim i Komisionit i 
datës 10 maj 1985), Komisioni konstatoi se në ato raste kur autoritetet 
nuk kishin asnjë detyrim për të njoftuar personat në fjalë në lidhje me 
mbikëqyrjen apo masat të cilave ata i ishin nënshtruar, kërkuesit mund 
të pretendojnë të jenë “viktima” të një shkelje të Konventës për shkak 
të thjesht ekzistencës së legjislacionit të mbikëqyrjes sekrete, edhe pse 
ata nuk mund të pretendojnë në mbështetje të kërkesave të tyre se ishin 
nënshtruar një mase aktuale mbikëqyrje.
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160. Kërkuesi argumentoi se ai mund të pretendojnë të jetë një viktimë 
e një shkelje të nenit 8, për shkak të ekzistencës së legjislacionit të 
mbikëqyrjes sekrete dhe të situatës së tij personale, si AAOKDH, 
marrë së bashku me Aktin SHFS, Aktit të Komunikimit dhe Urdhrave 
të miratuara nga Ministria e Komunikimit, të tilla si Urdhri nr. 70, 
që lejonin shërbimet e sigurisë të kapnin, me anë të mjeteve teknike, 
komunikimet e çdo personi pa marrjen e autorizimit paraprak gjyqësor 
për përgjim. Në veçanti, shërbimet e sigurisë nuk kishin detyrimin për 
të prodhuar autorizimin për përgjimin e çdo personi, duke përfshirë 
ofruesit e shërbimit të komunikimit. Prandaj, Legjislacioni i kontestuar 
e lë bosh situatën e përgjimit të komunikimeve.

161. Nuk ka mjete në dispozicion sipas ligjit rus për të kundërshtuar këtë 
legjislacion. Kështu, për sa i përket mundësisë për të kundërshtuar 
Urdhrin nr. 70, kërkuesi iu referua vendimit të Gjykatës së Lartë të 
datës 25 shtator 2000 mbi një ankesë nga Z. N. (shih paragrafin 128 më 
lart), që deklaroi se ai ishte urdhër teknik në natyrë e jo ligjor dhe për 
këtë arsye nuk ka qenë subjekt i publikimit zyrtar. Ai gjithashtu paraqiti 
një kopje të vendimit të 24 Maj 2010 nga Gjykata e Lartë duke gjetur 
se Urdhrat nga Ministria e Komunikacioneve që kërkojnë nga ofruesit 
e komunikimit të instalojnë pajisje që t’i mundësojnë autoriteteve të 
kryejnë aktivitetet operative të kërkimit, nuk ishin subjekt i shqyrtimit 
gjyqësor në gjykatat tregtare . Procedurat e brendshme kishin treguar 
se Urdhri nr. 70 nuk mund të kundërshtohet në mënyrë efektive para 
gjykatave ruse. Më tej, për sa i përket AAOKDH, Gjykata Kushtetuese 
ka shqyrtuar tashmë kushtetutshmërinë e saj në një numër rastesh dhe 
kishte gjetur se ajo ishte në përputhje me Kushtetutën. Së fundi, për sa 
i përket mundësisë për të kundërshtuar masat e veçanta të mbikëqyrjes, 
kërkuesi parashtroi se nuk është njoftuar në lidhje me përgjimin, apo 
nëse materiali zbuluar ishte përdorur si provë në procedurën penale 
kundër tij. Në mungesë të njoftimit, mjetet e brendshme ishin të 
paefektshme (shih gjithashtu paragrafin 217 më poshtë).

162. Sa për situatën e tij personale, kërkuesi parashtroi se ai ishte gazetar 
dhe kryetari i degës së Shën Petërburg të Fondacionit të Mbrojtjes 
Glasnost, i cila ka monitoruar gjendjen e lirisë së medias dhe ka dhënë 
mbështetje ligjore për gazetarët të drejtat e të cilëve janë shkelur (shih 
paragrafin 8 më lart). Për këto arsye komunikimet e tij ishin në një rrezik 
të vazhdueshëm të zbuloheshin. Kërkuesi, në këtë drejtim përmendi se 
me rëndësi themelore është mbrojtja e burimeve të gazetarëve, sikurse 
theksohet nga gjykimi i Dhomës së Madhe në SANOMA UITGEVERS 
B.V. k. Holandës ([GC], nr. 38224/03, § 50, 14 shtator 2010).
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(B) Vlerësimi i Gjykatës
163. Gjykata vëren se, kërkuesi në çështjen në fjalë pretendon se ka 

pasur një ndërhyrje në të drejtat e tij si pasojë e thjesht ekzistencës 
së legjislacionit që lejon përgjimin e fshehtë të komunikimeve të 
telefonisë dhe një rrezik për të qenë subjekt i përgjimit, si rrjedhojë se 
çdo masë specifike e përgjimit mund të zbatohej për të.

(I) Përmbledhje e jurisprudencës së Gjykatës
164.  Gjykata ka mbajtur vazhdimisht qëndrimin se, Konventa nuk 

parashikon një actio popularis dhe se detyra e saj nuk është të shqyrtuar 
ligjin përkatës dhe praktikën in abstracto, por për të përcaktuar 
mënyrën  në të cilën ishte aplikuar, apo prekur kërkuesi duke sjellë një 
shkeljeje të Konventës (shih, midis autoriteteve të tjera, NC k. Italisë 
[GC], nr. 24952/94 § 56, GJEDNJ 2002 X;.. Krone Verlag GmbH & 
Co. KG k. Austrisë (nr. 4), 72331/01, § 26, 9 nëntor 2006 dhe Qendra 
për Burime Ligjore në emër Valentin Kampeanu kundër Rumanisë 
[GC], nr.47848/08, § 101. , GJEDNJ 2014). Prandaj, në mënyrë që 
të jetë në gjendje për të paraqitur një kërkesë në përputhje me nenin 
34, një individ duhet të të jetë në gjendje për të treguar se ai ose ajo 
është “prekur drejtpërdrejt” nga masa. Kjo është e domosdoshme për 
të vënë mekanizmin e mbrojtjes së Konventës në lëvizje, megjithëse 
ky kriter nuk duhet të zbatohet në mënyrë të ngurtë, mekanike dhe të 
papërkulur gjatë tërë procedurës (shih Qendra për Burime Ligjore në 
emër Valentin Kampeanu, cituar më lart, § 96 ).

165. Kështu, Gjykata ka lejuar kundërshtimin në përgjithësi të regjimit 
përkatës legjislativ në fushën e vëzhgimit të fshehtë, pasi njeh tiparet e 
veçanta të masave të mbikëqyrjes sekrete dhe rëndësisë së sigurimit të 
kontrollit efektiv në mbikëqyrjen e tyre. Në rastin e Klass dhe të tjerët 
k. Gjermanisë, Gjykata u shpreh se një individ mund të, në kushte 
të caktuara, pretendojë të jetë viktima e një shkeljeje shkaktuar nga  
ekzistenca e masave të fshehta apo e legjislacionit që lejon masa të 
fshehta, pa pasur nevojë të pretendojnë se masa të tilla kishin qenë në 
fakt aplikuar për të. Kushtet përkatëse do të përcaktohen në çdo rast në 
përputhje me të drejtën e Konventës ose të të drejtave të pretenduar se 
janë shkelur, karakterin sekret të masave të kundërshtuara, dhe lidhjen 
mes kërkuesit dhe atyre masave (shih Klass dhe të tjerë, cituar më lart, 
§ 34). Gjykata ka shpjeguar arsyet për qëndrimin e saj si më poshtë:

“36. Gjykata vë në dukje se kur një shtet vendos survejimin sekret, 
ekzistenca e të cilit mbetet e panjohur për personat që kontrollohen, 
mundet që në masë të madhe të reduktohet pavlefshmëria e nenit 8. 
Kjo sepse një individ nuk mund të trajtohet në një mënyrë të kundërt, 
apo edhe të jetë i privuar nga e drejta e dhënë nga ky nen, pa qenë 
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i vetëdijshëm për këtë dhe për këtë arsye pa qenë në gjendje të 
disponojë një mjet efektiv në nivel kombëtar ose para institucioneve 
të Konventës...

Gjykata e sheh të papranueshme që siguria e gëzimi i të drejtave të 
garantuara nga Konventa mund të largohet në këtë mënyrë nga fakti 
i thjeshtë se personi në fjalë është mbajtur në dijeni të shkeljes së 
saj. E drejta e kërkimit para Komisionit për personat potencialisht 
të prekur nga vëzhgimi i fshehtë rrjedh nga neni 25 [aktualisht Neni 
34], pasi Neni 8 rrezikon të mos aplikohet.

37. Sa i përket fakteve të rastit, Gjykata vëren se institutet e legjislacionit 
kontestojnë një sistem të mbikëqyrjes sipas të cilit të gjithë personat 
në Republikën Federale të Gjermanisë potencialisht mund të kenë të 
monitoruar emailin e tyre, postën dhe telekomunikacionin, pa e ditur 
kurrë këtë, edhe nëse ka pasur një pamaturi apo njoftim të mëvonshëm në 
rrethanat e përcaktuara në vendimin e Gjykatës Kushtetuese Federale... 
Për këtë masë, legjislacioni i kontestuar ndikon drejtpërdrejt tek të 
gjithë përdoruesit ose përdoruesit e mundshëm të shërbimeve postare 
dhe të telekomunikacionit në Republikën Federale të Gjermanisë. 
Veç kësaj, delegatët me të drejtë vunë në dukje, se ky kërcënim i 
mbikëqyrjes mund të kërkohet në vetvete për të kufizuar komunikimin 
e lirë përmes shërbimeve postare dhe të telekomunikacionit, duke 
përbërë për të gjithë përdoruesit ose përdoruesit e mundshëm një 
ndërhyrje të drejtpërdrejtë me të drejtën e garantuar nga Neni 8 ...

38. Duke pasur parasysh rrethanat specifike të çështjes në fjalë, Gjykata 
konkludon se secili prej kërkuesve ka të drejtë të “bëjë (kërkesë) 
të jetë viktimë e shkeljes” të Konventës, edhe pse ai nuk mund të 
pretendojnë në mbështetje të aplikimit të tij se ka qenë objekt i një 
mase konkrete të mbikëqyrjes. Pyetja nëse kërkuesit ishin në të vërtetë 
viktima të çfarëdo shkeljeje të Konventës përfshijnë përcaktimin nëse 
legjislacioni i kontestuar është në vetvete në përputhje me dispozitat 
e Konventës ... “

166. Pas rastin Klass dhe të tjerët, jurisprudenca e organeve të Konventës 
ka zhvilluar dy qasje paralele me statusin e viktimave në raste të 
vëzhgimit të fshehtë.

167. Në disa raste Komisioni dhe Gjykata u shpreh se testi në Klass dhe 
të tjerët nuk mund të interpretohet në mënyrë të gjerë që të përfshijë 
çdo person që ka frikë se shërbimet e sigurisë mund të kenë përpiluar 
informacion për të, në padijeni të tij. Një kërkues nuk mund të, të 
vërtetojë se ky informacion në lidhje me jetën e tij private ishte hartuar 
dhe mbajtur. Në fushën e masave të fshehta është  e mjaftueshme 
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ekzistenca e praktikave që lejojnë vëzhgimin e fshehtë dhe se ka pasur 
mundësi të arsyeshme që shërbimet e sigurisë të kishin përpiluar dhe 
ruajtur informacion në lidhje me jetën e tij private ose (shih Esbester, 
cituar më lart; Redgrave, cituar më lart, Christie k. Mbretërisë së 
Bashkuar, nr.21482/93, vendim i Komisionit i datës 27 qershor 1994, 
Matthews, cituar më lart, Halford, cituar më lart, §§ 47 dhe 55 57; 
dhe Ilija Stefanov kundër Bullgarisë, nr. 65755/01, §§ 49 dhe 50, 22 
maj 2008). Në të gjitha rastet e mësipërme kërkuesit kanë dyshuar 
përgjimin e komunikimeve të tyre. Në disa prej rasteve kanë bërë edhe 
ankesa të përgjithshme në lidhje me legjislacionin dhe praktikën që 
lejon masat e mbikëqyrjes sekrete (shih Esbester, Redgrave, Matthews 
dhe Christie, të gjitha cituar më lart).

168. Në rastet e tjera, Gjykata përsëriti se Klass dhe të tjerët interpreton se 
ekzistenca e ligjeve dhe praktikave të cilat lejojnë ngritjen e një sistemi 
për të ndikuar vëzhgimin e fshehtë të komunikimeve, shkaktojnë 
kërcënim të mbikëqyrjes për të gjithë ata ndaj të cilëve mund të zbatohet 
legjislacioni. Ky kërcënim ka prekur domosdoshmërish lirinë e 
komunikimit në mes të përdoruesve të shërbimeve të telekomunikacionit 
dhe kështu arriti në vetvete të përbënte një ndërhyrje në ushtrimin e të 
drejtave të ankuesve sipas nenit 8, pavarësisht nga masat e marra ndaj 
tyre (shih Malone, cituar më lart, § 64 , Weber dhe Saravia, cituar më 
lart, § 78; Shoqata për Integrim Evropian dhe të Drejtave të Njeriut dhe 
Ekimdzhiev, cituar më lart, §§ 58, 59 dhe 69, Liberty dhe të tjerë, cituar 
më lart, §§ 56 dhe 57, dhe Iordachi dhe të tjerët kundër  Moldavisë, nr. 
25198/02, §§ 30-35, 10 shkurt 2009). Në të gjitha rastet e mësipërme 
kërkuesit kanë bërë ankesa të përgjithshme në lidhje me legjislacionin 
dhe praktikën që lejon masat e mbikëqyrjes sekrete. Në disa prej tyre 
ata gjithashtu pretenduan përgjimin real të komunikimeve të tyre (shih 
Malone, cituar më lart, § 62, dhe Liberty dhe të tjerë, cituar më lart, §§ 
41 dhe 42).

169. Në çështjet e saj më të fundit mbi këtë temë, Kennedy k. Mbretërisë 
së Bashkuar, Gjykata u shpreh se duhen mbajtur në konsideratë arsyet 
e veçanta që justifikojnë devijimin në interpretim në rastet që kanë 
të bëjnë me masa të fshehta, nga qasjen e saj të përgjithshme e cila 
mohon se individët kanë të drejtë të kundërshtojë një ligj in abstracto. 
Arsyeja kryesore, ka të bëje me ekzistencën e një mjeti efektiv ankimi, 
në rastet e mbikëqyrjes së fshehtë. Për të vlerësuar, në raste të veçanta, 
nëse një individ mund të pretendojë një ndërhyrje si rezultat i thjesht 
i ekzistencës së legjislacionit që lejon masa të mbikëqyrjes sekrete, 
Gjykata duhet të ketë parasysh disponueshmërinë e mjeteve juridike 
në nivel kombëtar dhe rrezikun se masat do të aplikohen për të. Aty ku 
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nuk ka mundësi për të kundërshtuar zbatimin e pretenduar të masave 
të mbikëqyrjes sekrete në nivel kombëtar, nuk mund të thuhet se janë të 
pajustifikuara dyshimet e përhapura dhe shqetësimi në mesin e publikut 
që po abuzohet me kompetencat e mbikëqyrjes. Në raste të tilla, edhe 
kur rreziku aktual i mbikëqyrjes është i ulët, ka një nevojë të madhe 
për shqyrtim nga kjo Gjykatë (shih Kennedy, cituar më lart, § 124).

(II) Harmonizimi i qasjes që duhet të ndërmerret
170. Gjykata çmon, se është e nevojshme të sqarojë kushtet nën të cilat 

kërkuesi mund të pretendojnë të jetë viktimë e një shkeljeje të nenit 8, 
pa pasur nevojë për të provuar se masa e mbikëqyrjes sekrete në fakt 
ishte aplikuar për të.

171. Sipas mendimit të Gjykatës qasja e Kennedy i përshtatet mirë nevojës 
për të siguruar se fshehtësia e masave të mbikëqyrjes nuk rezulton 
domosdoshmërish në faktin se masat nuk kanë qenë efektive dhe 
jashtë mbikëqyrjes së autoriteteve gjyqësore kombëtare dhe ato të 
Gjykatës. Prandaj, Gjykata pranon se një kërkues mund të pretendojë 
të jetë viktimë e shkeljes shkaktuar nga thjesht ekzistenca e masave të 
mbikëqyrjes sekrete, apo legjislacionit që lejon masat e vëzhgimit të 
fshehtë, nëse ekzistojnë kushtet e mëposhtme. Së pari, gjykata do të 
marrë parasysh qëllimin e legjislacionit që lejon masat e mbikëqyrjes 
sekrete, duke shqyrtuar nëse kërkuesi ndoshta mund të preket prej 
saj, ose për shkak se ai ose ajo i përket një grupi të personave të 
synuar nga legjislacioni i kontestuar, ose për shkak se legjislacioni 
direkt ndikon në të gjithë përdoruesit e shërbimeve të komunikimit 
duke institucionalizuar një sistem ku çdo person mund të ketë nën 
mbikëqyrje komunikime të tij ose të saj. Së dyti, gjykata do të marrë 
parasysh disponueshmërinë e mjeteve në nivel kombëtar dhe do të 
rregullojë shkallën e shqyrtimit në varësi efektivitetit të mjeteve të 
tilla. Sikurse Gjykata theksoi në Kennedy, kur sistemi i brendshëm 
nuk mund të përballojë një mjet juridik efektiv për personin i cili 
dyshon se ai ose ajo i është nënshtruar vëzhgimit të fshehtë, është i 
justifikuar dyshimi i përhapur dhe shqetësimi në mesin e publikut të 
gjerë se është duke u abuzuar me mbikëqyrjen sekrete (shih Kenedi, 
cituar më lart, § 124). Në rrethana të tilla kërcënim i mbikëqyrjes 
mund të kërkohet në vetvete për të kufizuar komunikimin e lirë me 
anë të shërbimeve të telekomunikacionit dhe postare, duke përbërë 
për të gjithë përdoruesit ose përdoruesve të mundshëm një ndërhyrje 
të drejtpërdrejtë në të drejtën e garantuar me nenin 8. Kështu, ka 
më shumë nevojë për shqyrtim nga Gjykata dhe një përjashtim nga 
rregulli, i cili u mohon individëve të drejtën për të sfiduar një ligj in 
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abstracto, është i justifikuar. Në raste të tilla individi nuk duhet të 
demonstrojë ekzistencën e ndonjë rreziku që janë zbatuar masat e 
mbikëqyrjes sekrete të tij. Në të kundërt, në qoftë se sistemi kombëtar 
siguron mjetet efektive, një dyshim i përhapur i abuzimit është më e 
vështirë për t’u justifikuar. Në raste të tilla, individi mund të pretendojë 
të jetë një viktimë e shkeljes shkaktuar nga thjesht ekzistenca e masave 
të fshehta apo e legjislacionit që lejon masat e fshehta vetëm nëse ai 
është në gjendje për të treguar se, për shkak të gjendjes së tij personale, 
ai është potencialisht në rrezik t’u nënshtrohen masave të tilla.

172. Prandaj, Qasja e Kennedy i ofron Gjykatës shkallën e kërkuar të fleksibilitetit 
për t’u marrë me një shumëllojshmëri të situatave të cilat mund të lindin 
në kontekstin e vëzhgimit të fshehtë, duke marrë parasysh veçantitë 
e sistemeve ligjore në shtetet anëtare, domethënë mjetet juridike në 
dispozicion, si dhe situatat e ndryshme personale të kërkuesve.

(III) Zbatimi në rastin aktual
173. Komunikimet telefonike celulare pa diskutim mbulojnë nga nocione 

të “jetës private” dhe “korrespondencës”, në nenin 8, § 1 (shih, për 
shembull, Liberty dhe të tjerë, cituar më sipër, § 56).

174. Gjykata vëren se, kërkuesi në çështjen në fjalë pretendon se ka pasur 
një ndërhyrje në të drejtat e tij si pasojë e thjesht ekzistencës së 
legjislacionit që lejon masat e fshehta të mbikëqyrjes dhe një rrezik 
për të qenë subjekt i masave të tilla, në vend të aplikimit të tyre për të.

175. Gjykata vëren se parashikimet e  institutet e kontestuara, legjislacioni 
i një sistemi i vëzhgimit të fshehtë, se çdo personi duke përdorur 
shërbimet e telefonisë së ofruesit rus mund t’i përgjohen komunikimet 
pa u njoftuar, prek drejtpërdrejt të gjithë përdoruesit e këtyre shërbimeve 
të telefonisë celulare.

176. Për më tepër, për arsyet e përcaktuara më poshtë (shih paragrafët 286 
deri 300), ligji rus nuk parashikon mjetet juridike efektive për një 
person që dyshon se ai ose ajo ishte objekt i vëzhgimit të fshehtë.

177. Duke pasur parasysh konstatimin e mësipërm, kërkuesi nuk ka nevojë 
të tregojë se, për shkak të gjendjes së tij personale, ai është në rrezik 
për t’iu nënshtruar vëzhgimit të fshehtë.

178. Duke pasur parasysh natyrën e fshehtë të masave të mbikëqyrjes të 
parashikuara nga legjislacioni i kontestuar dhe fushëveprimit të gjerë 
të zbatimit të tyre, ndikimin te të gjithë përdoruesit e komunikimit 
të telefonisë celulare, dhe mungesën e mjeteve efektive në nivelin e 
brendshëm për të kundërshtuar zbatimin e pretenduar të tyre, është i 
justifikuar shqyrtimi i legjislacionit përkatës in abstracto.
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179. Prandaj, Gjykata konstaton se parashtruesi i kërkesës ka të drejtë të 
pretendojnë të jetë viktimë e një shkeljeje të Konventës, edhe pse ai 
nuk është në gjendje të pohojë se ka qenë objekt i një mase konkrete 
të mbikëqyrjes në mbështetje të kërkesës së tij. Për të njëjtat arsye, 
thjesht ekzistenca e legjislacionit të kontestuar përbën në vetvete 
një ndërhyrje me ushtrimin e të drejtave të tij sipas nenit 8. Prandaj, 
Gjykata rrëzon kundërshtimin e Qeverisë në lidhje me mungesën e 
statusit të viktimës e kërkuesit.

2. Arsyetimi për ndërhyrje

(A) Parashtrimet e palëve
(I) Përshtatshmëria e ligjit të brendshëm
180. Kërkuesi parashtroi se shtesat në Urdhrin  nr. 70, i cili përshkruan 

kërkesat teknike për pajisjet që do të instalohen nga ofruesit e shërbimeve 
nuk ishin publikuar zyrtarisht dhe nuk ishin të aksesueshme për 
publikun. Sipas mendimit të kërkuesit, për aq kohë sa ato përcaktonin 
kompetencat e organeve të zbatimit të ligjit në lidhje me vëzhgimin e 
fshehtë, prekin të drejtat e qytetarëve dhe për këtë arsye duhej të jenë 
publikuar. Fakti që kërkuesi kishte akses në procedurën e brendshme 
gjyqësore nuk mund të korrigjojë mungesën e një publikimi zyrtar (i 
referuar Kasymakhunov dhe Saybatalov k. Rusisë, nr. 26261/05 dhe 
26377/06, § 92, 14 mars 2013). Qytetarëve nuk duhet t’u kërkohet të 
angazhohen me procedurat gjyqësore për të marrë akses në rregulloret 
në fuqi. Gjykata kishte argumentuar tashmë se ishte e domosdoshme që 
të ketë rregulla të qarta, të hollësishme dhe të arritshme për aplikimin 
e masave të fshehta të vëzhgimit (Shimovolos k. Rusisë, nr. 30194/09, 
§ 68, 21 qershor 2011).

181. Qeveria parashtroi se Urdhri Nr. 70 ka qenë i natyrës teknike dhe nuk 
ka qenë subjekt i publikimit zyrtar. Ai ishte botuar në një revistë të 
specializuar, SvyazInform, në çështjen nr. 6 të 1999. Ai ishte gjithashtu 
në dispozicion përmes internetit pa pagesë në bazën e të dhënave 
ligjore ConsultantPlus. Kërkuesi kishte paraqitur në Gjykatë një kopje 
të Urdhrit me shtesat e tij, fakt që tregoi se kishte qenë në gjendje për 
të marrë akses në të. Ligji i brendshëm ishte pra, i arritshëm.

(II) Fusha e zbatimit të masave të mbikëqyrjes sekrete
182. Kërkuesi parashtroi se, Gjykata kishte gjetur tashmë se AAOKDH nuk 

ka plotësuar kushtin e “parashikueshmërisë” së kërkesës për shkak 
se diskrecioni ligjor i autoriteteve për të iniciuar “një eksperiment 
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operativ”, që përfshinte regjistrimin e komunikimeve private nëpërmjet 
pajisjes që transmeton radio, ka qenë subjekt i çdo kushti, dhe qëllimi 
e mënyra e ushtrimit të tij nuk janë përcaktuar (shih Bykov k. Rusisë 
[GC], nr. 4378/02, § 80, 10 mars 2009). Rasti konkret ishte e ngjashëm 
me rastin Bykov. Në veçanti, ligji rus nuk përcaktoi qartë kategoritë 
e personave që mund t’u jenë nënshtruar masave të përgjimit. Në 
veçanti, masat e mbikëqyrjes nuk ishin të kufizuara për persona të 
dyshuar apo të akuzuar për vepra penale. Telefoni mund t’i përgjohej 
çdo personi që kishte informacion në lidhje me një vepër penale. Për 
më tepër, përgjimi nuk ishte i kufizuar në vepra të rënda dhe veçanërisht 
serioze. Ligji rus lejonte masat e përgjimit në lidhje me veprat penale 
të ashpërsisë së mesme, të tilla si, për shembull, vjedhjet e vogla.

183. Qeveria parashtroi se, përgjimi i komunikimeve mund të kryhet vetëm 
pas marrjes së informacionit se një vepër penale është kryer ose ka 
qenë në vazhdim e sipër, apo ishte duke u përgatitur; për personat që 
po përgatiten për të kryer ose për kryerjen e një vepre penale; ose rreth 
ngjarjeve dhe aktiviteteve që rrezikojnë sigurinë ushtarake, kombëtare, 
ekonomike apo ekologjike të Federatës Ruse. Gjykata Kushtetuese ka 
deklaruar në vendimin e saj të datës 14 korrik 1998 që mbledhja e 
informacionit në lidhje me jetën private të një personi lejohej vetëm 
me qëllim të parandalimit, zbulimit dhe hetimit të veprave penale, ose 
në zbatim të qëllimeve të tjera të ligjshme të listuara në AAOKDH.

184. Vetëm veprat e ashpërsisë së mesme, të rënda dhe veçanërisht të rënda 
mund t’i nënshtrohen përgjimit dhe vetëm personat e dyshuar për 
vepra të tilla apo që mund të kenë informacion në lidhje me këto vepra 
penale mund të jenë subjekt i masave të përgjimit. Qeveria parashtroi 
se Gjykata kishte gjetur tashmë se masat e mbikëqyrjes në lidhje me një 
person i cili nuk ishte i dyshuar për ndonjë vepër mund të justifikohen 
në bazë të Konventës (shih Greuter k. Hollandës (GC), Nr. 40045/98, 
19 mars 2002).

185. Për më tepër, në lidhje me përgjimet për qëllime të mbrojtjes së sigurisë 
kombëtare, qeveria argumentoi se kërkesa e “parashikueshmërisë” së 
ligjit nuk ka shkuar aq larg sa për të detyruar shtetet që të miratojnë 
dispozita ligjore për të listuar në detaje çdo sjellje që mund të ketë një 
vendim i menjëhershëm për të nënshtruar një individ në mbikëqyrje 
në bazë të “sigurisë kombëtare” (shih Kennedy, cituar më lart, § 159).

(III) Kohëzgjatja e masave të mbikëqyrjes sekrete
186. Kërkuesi parashtroi se, AAOKDH nuk ka shpjeguar në cilat rrethana 

përgjimi mund të zgjatet përtej gjashtë muajve dhe as nuk vendos 
kohëzgjatjen maksimale të masave të përgjimit.
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187. Qeveria parashtroi se, në bazë të ligjit rus, përgjimi mund të jetë i 
autorizuar nga një gjykatës për një periudhë maksimale prej gjashtë 
muajsh dhe mund të zgjatet nëse është e nevojshme, por duhet  të 
ndërpritet, nëse hetimi është ndërprerë. Ata argumentuan se, ishte e 
arsyeshme të lihej kohëzgjatja e përgjimit në diskrecionin e autoriteteve 
vendore, duke pasur parasysh kompleksitetin dhe kohëzgjatjen e hetimit 
në një rast të veçantë (shih Kennedy, cituar më lart). Ata gjithashtu iu 
referuan rastit të Van Pelt k. Holandës (nr. 20555/92, vendim i Komisionit 
i datës 6 prill 1994), ku Komisioni kishte gjetur se përgjimi i telefonit 
të kërkuesit për gati dy vjet nuk e kishte shkelur Konventën.

(IV) Procedurat që duhen ndjekur për ruajtjen, aksesimin, shqyrtimin,  
         përdorimin, komunikimin dhe shkatërrimin e të dhënave të përgjuara

188. Kërkuesi parashtroi më tej se, AAOKDH nuk specifikon procedurat 
që duhet të ndiqen për të shqyrtuar, ruajtur, aksesuar ose përdorur të 
dhënat, apo masat që duhet të merren gjatë komunikimit të të dhënave 
për palët e tjera. Është kusht që të dhënat duhet të shkatërrohen 
brenda gjashtë muajve, përveç kur janë të nevojshme dhe në interes 
të ekzaminimit apo drejtësisë. Nuk kishte asnjë përkufizim të asaj që 
“interesi i ekzaminimit ose i drejtësisë” do të thotë. Ligji rus i jepte 
liri të plotë gjykatësit nëse pas përfundimit të gjykimit të dhënat e 
përdorura në prova, do të ruheshin apo shkatërroheshin.

189. Qeveria parashtroi se, AAOKDH kërkonte që të dhënat e komunikimeve 
të përgjuara të ruhen në kushte që përjashtonin rrezikun e kopjimit 
dhe dëgjimit të tyre nga persona të paautorizuar. Vendimi i autorizuar 
gjyqësor për përgjimin e komunikimeve, materialeve që kanë shërbyer 
si bazë për këtë vendim dhe të dhënat e mbledhura si rezultat i përgjimit 
përbënin sekret shtetëror dhe do të mbaheshin në posedim ekskluziv të 
agjencisë së shtetit që po kryen ndjekjet. Në qoftë se ishte e nevojshme 
për t’i transmetuar ato në një hetues, prokuror ose gjykatës, mund të 
deklasifikohen nga krerët e agjencive që kryejnë aktivitete operative 
të kërkimit. Autorizimet e përgjimit deklasifikoheshin nga gjykatat 
të cila i kishin lëshuar ato. Procedura për transmetimin e të dhënave 
të mbledhura tek autoritetet kompetente hetuese ose gjykatat është 
përcaktuar në Urdhrin e Ministrisë së Brendshme të datës 27 shtator 
2013 (shih paragrafin 58 më lart).

190. Të dhënat e mbledhura në rrjedhën e aktiviteteve operative të kërkimit 
do të ruhen për një vit dhe pastaj do të shkatërrohen, nëse nuk është e 
nevojshme në interes të ekzaminimit apo të drejtësisë. Regjistrimet do 
të ruhen për gjashtë muaj dhe pastaj do të shkatërrohen. Ligji rus ishte, 
pra, i parashikueshëm dhe përmbante masa të mjaftueshme efektive.
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(V) Autorizimi i masave të mbikëqyrjes sekrete

(Α) Kërkuesi
191. Kërkuesi parashtroi se, edhe pse e drejta e brendshme kërkon autorizim 

paraprak gjyqësor për përgjimet, procedura e autorizimit nuk 
parashikonte masa mbrojtëse të mjaftueshme kundër abuzimit. Së pari, 
në raste urgjente, komunikimi mund të përgjohet pa autorizim gjyqësor 
për deri në dyzet e tetë orë. Së dyti, në kontrast me KPrC, AAOKDH 
nuk ka parashikuar përmbajtjen e autorizimit të përgjimit. Në veçanti, 
ajo nuk kërkon që në autorizim subjekti i përgjimit të përcaktohet në 
mënyrë të qartë me emrin, numrin e telefonit ose adresën (shih, nga 
ana tjetër, Britania e Madhe dhe legjislacioni bullgar riprodhohet në 
Kennedy, cituar më lart, §§ 41 dhe 160, dhe Shoqata për Integrim 
Evropian dhe të Drejtave të Njeriut dhe Ekimdzhiev, cituar më lart, § 
13). As e drejta e brendshme nuk kërkon që autorizimi të specifikojë 
cilat komunikime, ose lloje të komunikimit, duhet të regjistrohen në 
mënyrë që të kufizojnë diskrecionin e autoriteteve të zbatimit të ligjit 
për të përcaktuar shtrirjen e masave të mbikëqyrjes. Ligji rus nuk ka 
krijuar rregulla të veçanta për mbikëqyrje në situata të ndjeshme, si për 
shembull kur konfidencialiteti i burimeve të gazetarëve ishte në rrezik, 
ose kur mbikqyrja e  komunikimit të privilegjuar avokat-klient.

192. Kërkuesi parashtroi më tej se, ligji i brendshëm nuk i imponon ndonjë 
kërkesë gjyqtarit për të verifikuar ekzistencën e një “dyshimit të 
arsyeshëm” ndaj personit në fjalë apo për të aplikuar testin e “nevojës” 
dhe “proporcionalitetit”. Autoritetet nuk kishin asnjë detyrim për të 
bashkëngjitur ndonjë material mbështetës të kërkesave të përgjimit. 
Për më tepër, AAOKDH ndalonte shprehimisht t’i jepte gjyqtarit 
materiale të caktuara, si ato që përmbajnë informacion në lidhje me 
agjentë të fshehtë apo informatorët e policisë apo rreth organizimit 
dhe taktikat e masave operative të kërkimit, duke e bërë të pamundur 
për gjyqtarin për të verifikuar në mënyrë efektive ekzistencën e një “ 
dyshim të arsyeshëm “. Ligji rus nuk parashikonte që gjyqtari duhet të 
autorizojë përgjimin vetëm kur ishte e pamundur për të arritur qëllimet 
legjitime me mjete të tjera më pak ndërhyrëse.

193. Në mbështetje të pretendimeve të tij se gjyqtarët nuk e kanë vërtetuar 
ekzistencën e një “dyshimit të arsyeshëm” ndaj personit në fjalë dhe 
nuk zbatuan testin e “nevojës” dhe “proporcionalitetit”, parashtruesi 
solli kopje të shënimeve analitike të lëshuara nga tre gjykatat e qarkut 
në rajone të ndryshme të Rusisë (të rajonit Tambov, të rajonit Tula dhe 
Republikës Dagestan). Gjykatat përmblodhën jurisprudencën e tyre 
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në lidhje me masat operative të kërkimit, që përfshijnë ndërhyrje në 
privatësinë e komunikimeve apo privatësinë e banesës për periudhën 
nga 2010 deri në vitin 2013. Një nga gjykata vuri në dukje se, ajo 
ka refuzuar autorizimin për të marrë masë operative të kërkimit, në 
qoftë se ajo nuk shfaqet në listën e masave operative të kërkimit në 
AAOKDH, nëse kërkesa për autorizim nuk është nënshkruar nga 
një zyrtar kompetent ose nuk ishte e arsyetuar, ose nëse rasti binte 
nën kufizime ligjore mbi përdorimin e asaj mase (për shembull, në 
lidhje me statusin e personit ose të natyrës së veprës). Autorizimi 
jepet, nëse të gjitha kushtet e mësipërme janë plotësuar. Një gjykatës 
ka deklaruar se autorizimi gjithashtu mund të refuzohet nëse kërkesa 
është arsyetuar në mënyrë të pamjaftueshme, që nënkupton, në qoftë 
se ajo nuk përmban informacion të mjaftueshëm që e lejon gjyqtarin 
për të konstatuar se masa ishte e ligjshme dhe e justifikuar. Gjykata 
e tretë ka deklaruar se, ajo jep autorizim nëse kjo është kërkuar nga 
autoritetet e zbatimit të ligjit. Të tre gjykatat deklaruan se konsiderohet 
se kërkesa është arsyetuar në mënyrë të mjaftueshme në qoftë se ajo 
ka përmendur ekzistencën e informacionit të listuar në nenin 8 (2) të 
AAOKDH (shih paragrafin 31 më lart). Një nga gjykatat vuri në dukje 
se, materialet mbështetëse jo gjithmonë i bashkëlidheshin kërkesave 
për autorizim; një gjykatë tjetër vuri në dukje se disa, por jo të gjitha, 
kërkesat ishin të shoqëruara nga materiale mbështetëse, ndërsa gjykata 
e tretë ka deklaruar se të gjitha kërkesat janë shoqëruar me materiale 
mbështetëse. Në të tre gjykatat gjyqtarët nuk u kërkojnë autoriteteve 
të paraqesin materiale të tjera mbështetëse, të tilla si materiale që 
konfirmojnë arsyet e përgjimit, apo të provojnë se numrat e telefonit 
të përgjuar i përkisnin personit në fjalë. Dy gjykatat dhanë autorizime 
të përgjimit në lidhje me persona të paidentifikuar, një prej tyre duke 
specifikuar se autorizimet e tilla jepen vetëm për mbledhjen e të dhënave 
nga kanalet teknike të komunikimit. Autorizime të tilla nuk përmendin 
një person të veçantë ose një numër telefoni, por përgjimin e autorizuar 
të të gjitha komunikimeve telefonike në zonën ku një vepër penale ishte 
kryer. Një gjykatë tjetër nuk ka dhënë autorizime të tilla. Dy gjykata 
vunë në dukje se, autorizimet gjithmonë tregojnë kohëzgjatjen për të 
cilën është dhënë autorizimi i përgjimit, ndërsa një gjykatë deklaroi se 
kohëzgjatja e përgjimit nuk është treguar në autorizimet e lëshuara prej 
saj. Së fundi, asnjë nga të tre gjykatave nuk kishte shqyrtuar ankesat 
nga personat komunikimet e të cilëve ishin përgjuar.

194. Kërkuesi solli edhe statistika zyrtare nga Gjykata e Lartë për periu-
dhën nga viti 2009 deri në vitin 2013. Në vitin 2009 gjykatat ruse 
garantuan 130,083 nga 132,821 kërkesa nën KPrC dhe 245,645 nga 
246,228 kërkesa nën AAOKDH (99%). Në vitin 2010 gjykatat garan-
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tuan 136,953 nga 140,372 kërkesa të përgjimit sipas KPrC dhe 276,682 
nga 284,137 kërkesa nën AAOKDH. Në vitin 2011 gjykatat garantuan 
140,047 nga 144,762 kërkesa përgjimi sipas KPrC dhe 326,105 nga 
329,415 kërkesa nën AAOKDH. Në vitin 2012 ata garantuan 156,751 
nga 163,469 kërkesa përgjimi nën KPrC (95%) dhe 372,744 nga 
376,368 kërkesa nën AAOKDH (99%). Në vitin 2013 gjykatat garan-
tuan 178,149 nga 189,741 kërkesa të parashtruara përgjimi nën KPrC 
(93%) dhe 416,045 nga 420,242 kërkesa të parashtruara përgjimi nën 
AAOKDH (99%). Kërkuesi tërhoqi vëmendjen e Gjykatës për faktin 
se numri i autorizimeve të përgjimit pothuajse ishte dyfishuar në mes 
të 2009 dhe 2013. Ai gjithashtu argumentoi se, përqindja e lartë e au-
torizimeve të dhëna tregon se, gjyqtarët nuk e verifikonin ekzistencën 
e një “dyshimi të arsyeshëm” ndaj subjektit të përgjuar dhe nuk kanë 
ushtruar mbikëqyrje të kujdesshme dhe rigoroze. Si rezultat, përgjimet 
janë urdhëruar për një numër të madh të njerëzve në situata ku infor-
macioni mund të ishte marrë me mjete të tjera më pak ndërhyrëse.

195. Kërkuesi, në përfundim, citoi se procedura e autorizimit ishte dëmtuese 
dhe nuk ishte në gjendje të kufizonte përdorimin e masave të mbikëqyrjes 
sekrete për aq sa është e nevojshme në një shoqëri demokratike.

196. Sa i përket masave mbrojtëse kundër përgjimeve të paautorizuara, 
kërkuesi parashtroi se autoritetet e zbatimit të ligjit nuk janë të detyru-
ara, sipas ligjit të brendshëm, t’i tregojnë autorizimin gjyqësor ofruesit 
të shërbimit, para se të kenë akses në komunikimet e një personi. Të 
gjitha autorizimet gjyqësore janë dokumente të klasifikuara dhe janë 
mbajtur në zotërim ekskluziv të autoriteteve të zbatimit të ligjit. Një 
detyrim për të përcjellë një autorizim për ofruesin e shërbimit është 
përmendur vetëm një herë në ligjin rus në lidhje me monitorimin e 
të dhënave të komunikimit sipas KPrC (shih paragrafin 48 më lart). 
Pajisjet e komunikimit të ofruesit të shërbimeve, në bazë të Urdhrave 
të nxjerra nga Ministria e Komunikacioneve, në veçanti amendimet e 
pabotuara të Urdhrit nr. 70, i lejonin autoriteteve të zbatimit të ligjit 
akses të drejtpërdrejtë dhe të pakufizuar në të gjitha komunikimet tele-
fonike të lëvizshme të të gjithë përdoruesve. Ofruesit e shërbimeve të 
komunikimit gjithashtu kishin një detyrim sipas Urdhrit nr. 538 për të 
krijuar bazat e të dhënave për ruajtjen për tre vjet të informacion në 
lidhje me të gjithë abonentët dhe shërbimet e ofruara për ta. Shërbimet 
sekrete kishin akses të drejtpërdrejtë në këto baza të dhënash. Mënyra 
në të cilën sistemi i vëzhgimit të fshehtë kishte vepruar, i kishte dhënë 
shërbimeve të sigurisë dhe policisë mjetet teknike për të anashkaluar 
procedurën e autorizimit dhe të drejtën e përgjimit të çdo komunikimi 
pa marrë autorizim paraprak gjyqësor. Nevoja për të marrë autor-
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izimin paraprak gjyqësor, pra, u ngrit vetëm në ato raste kur të dhënat 
e përgjuara duhej të përdoreshin si provë në procedurën penale.

197. Dokumentet e kërkuesi tregonin, sipas tij, provonin se zyrtarët e 
zbatimit të ligjit në mënyrë të paligjshme përgjonin komunikimet 
telefonike pa autorizim paraprak gjyqësor dhe ia zbulonin të dhënat 
personave të paautorizuar. Për shembull, ai prodhoi duke printuar nga 
interneti transkriptet e bisedave private telefonike të politikanëve. Ai 
gjithashtu paraqiti artikuj lajmesh që përshkruanin procedurën penale 
kundër disa oficerëve të lartë nga departamenti teknik i policisë. 
Oficerët ishin të dyshuar për përgjimin në mënyrë të paligjshme të 
komunikimeve private të politikanëve dhe biznesmenëve në këmbim 
të ryshfetit nga rivalët e tyre politikë apo biznes. Artikujt e lajmeve i 
referoheshin deklaratave të dëshmitarëve për efektin që kanë përgjimet 
në këmbim të ryshfeteve dhe ishte një praktikë e përhapur fakti se 
dikush mund të blinte nga policia një transkript të bisedave telefonike 
të një personi tjetër.

(Β) Qeveria
198. Qeveria parashtroi se, çdo përgjim i telefonit ose komunikimet e tjera 

duhej të jenë të autorizuara nga gjykata. Gjykata ka marrë vendim mbi 
bazën e një kërkese të arsyetuar nga një autoritet i  zbatimit të ligjit. 
Barra e provës i përkiste autoritetit kërkues për të justifikuar nevojën 
e masave të përgjimit. Për të plotësuar barrën e provës, autoritetet 
kërkojnë marrjen e të gjitha materialeve relevante mbështetëse, përveç 
materialeve që përmbajnë informacion në lidhje me agjentë të fshehtë 
apo informatorët e policisë, apo në lidhje me organizimin dhe taktikat 
e masave operative të kërkimit. Ky përjashtim është justifikuar nga 
nevoja për të garantuar sigurinë dhe mbrojtjen e agjentëve të fshehtë, 
informatorëve të policisë dhe familjarët e tyre. Për këtë arsye ishte në 
përputhje me Konventën.

199. Qeveria referoi vendimin e Gjykatës së Lartë Plenare, të 27 Qershor 
2013, që argumentonte se çdo kufizim i të drejtave dhe lirive të 
njeriut duhej të përcaktohej me ligj, të jetë i nevojshëm në një shoqëri 
demokratike dhe në proporcion me një qëllim të ligjshëm. Gjykatat 
duhet të mbështeten në fakte të vërtetuara, të verifikojë ekzistencën 
e arsyeve përkatëse dhe të mjaftueshme për të justifikuar një kufizim 
në të drejtën e individit, si dhe për të balancuar interesat e individit të 
drejtat e të cilit ishin të kufizuara kundër interesave të individëve të 
tjerë, të shtetit dhe shoqërisë. AAOKDH shprehimisht  parashikon se 
gjykatat duhet të japin arsyet për nxjerrjen e vendimit për të autorizuar 
përgjimin. Në përputhje me vendimin e Gjykatës Kushtetuese të datës 
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8 shkurt 2007 (shih paragrafin 42 më lart), autorizimi i përgjimi duhej 
t’i referohej arsyeve të veçanta për të dyshuar mbi personin ndaj të 
cilit është kërkuar, masave operative të kërkimit ose aktiviteteve që 
rrezikonin sigurinë kombëtare, ushtarake, ekonomike apo ekologjike. 
Në vendimin e saj të datës 2 tetor 2003 (shih paragrafin 41 më lart), 
Gjykata Kushtetuese u shpreh gjithashtu se gjyqtarët kanë një detyrim 
për të shqyrtuar me kujdes dhe tërësisht materialet e paraqitura atyre.

200. Sipas Qeverisë, në praktikë, çdo autorizim përgjimi specifikon agjenci-
në shtetërore e cila ishte përgjegjëse për kryerjen e përgjimit, arsyet 
për marrjen e masave dhe pse ato ishin të nevojshme, një referencë 
për dispozitat ligjore në fuqi, personin e përgjuar, arsyet për të dyshuar 
përfshirjen e personit në kryerjen e një vepre të caktuar penale, numrin 
e telefonit të atij personi ose kodin IMEI, periudhën  e kohës për të 
cilën është dhënë autorizimi dhe informacione të tjera të nevojshme. 
Në rrethana të jashtëzakonshme ishte e lejueshme të autorizohej përgji-
mi i komunikimeve të personave të paidentifikuar. Si rregull, në raste 
të tilla një gjykatës i autorizuar mbledh të dhënat nga kanalet teknike 
të komunikimit për të identifikuar personat e pranishëm në një vend 
të veçantë në kohën që një vepër penale është kryer atje. Kjo praktikë 
është në përputhje me parimet e përcaktuara në jurisprudencën e 
Gjykatës, sepse në raste të tilla autorizimi i përgjimit specifikonte 
hapësirat (lokacionet) në lidhje me të cilat është urdhëruar autorizimi 
(ata i janë referuar Kennedy , cituar më lart).

201. Ligji rus lejonte përgjimin pa autorizim gjyqësor paraprak në rastet e 
urgjencës. Në çdo rast, një gjyqtar duhet të informohet brenda njëzet 
e katër orëve dhe autorizimi gjyqësor për vazhdimin e përgjimit duhet 
të merret brenda dyzet e tetë orëve. Sipas Qeverisë, gjyqtari duhet 
të shqyrtonte ligjshmërinë e përgjimit edhe në ato raste kur ai ishte 
ndërprerë. Ata iu referuan një gjykimi apeli të 13 dhjetorit 2013, në 
një çështje penale, në të cilën Gjykata e Lartë shpalli të papranueshme 
si dëshmi regjistrimet e bisedave telefonike të marra në procedurë 
urgjente pa autorizim gjyqësor paraprak. Gjykata Supreme deklaroi 
se, edhe pse një gjyqtar kishte qenë i informuar në lidhje me përgjimin, 
asnjë vendim gjyqësor për ligjshmërinë dhe domosdoshmërinë e tij 
nuk ishte marrë.

(Vi) Mbikëqyrja e zbatimit të masave të vëzhgimit sekret
(Α) Kërkuesi
202. Lidhur me mbikëqyrjen e përgjimeve, kërkuesi argumentoi që në 

fillim, se në Rusi efektiviteti i mbikëqyrjes u minua nga mungesa 
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e një detyrimi mbi autoriteteve që ndalonte të mbaheshin të dhënat 
e përgjimeve të kryera nga ana e tyre. Për më tepër, Urdhëri nr. 70 
shprehimisht citonte që informacioni në lidhje me përgjimet nuk mund 
të regjistrohet.

203. Kërkuesi parashtroi më tej se në Rusi, as gjyqtari që kishte lëshuar 
autorizimin e përgjimit as ndonjë zyrtar tjetër i pavarur i kualifikuar 
për poste gjyqësore nuk kishte fuqi për të mbikëqyrur zbatimin e tij, 
dhe në veçanti për të shqyrtuar nëse vëzhgimi ishte brenda objektit të 
përcaktuar nga autorizimi i përgjimit dhe në përputhje me kërkesat e 
ndryshme të përfshira në të drejtën e brendshme. 

204. Ligji i brendshëm nuk ka përcaktuar ndonjë procedurë për mbikëqyrjen 
e përgjimeve nga ana e Presidentit, Parlamentit dhe Qeverisë. Ata nuk 
kishin kompetenca për të mbikëqyrur zbatimin e masave të përgjimit.

205. Për sa i përket mbikëqyrjes nga Prokurori i Përgjithshëm dhe prokurorët 
kompetentë të nivelit të ulët, ata nuk mund të konsiderohen të pavarur, 
për shkak të pozicionit të tyre brenda sistemit të drejtësisë penale dhe 
funksionet e tyre të ndjekjes penale. Në veçanti, prokurorët dhanë 
miratimin e tyre për të gjitha kërkesat e parashtruara për përgjim nga 
hetuesit, në kuadër të procedurës penale dhe merrnin pjesë në seancat 
gjyqësore të lidhura. Ata mund të përdornin më pas të dhënat e marra si 
rezultat i përgjimit, në kuadër të funksioneve të tyre të ndjekjes penale, 
në veçanti duke i paraqitur  si dëshmi gjatë gjykimit. Prandaj, ka pasur 
konflikt interesi me prokurorin, i cili kryen funksionin e dyfishtë, atë të 
një pale në një çështje penale dhe një autoriteti mbikëqyrës të ndjekjes.

206. Kërkuesi parashtroi më tej se, funksionet mbikëqyrëse të prokurorëve 
ishin të kufizuara për shkak se materiale të caktuara, në veçanti ato që 
zbulonin identitetin e agjentëve të fshehtë apo taktikat, metodat dhe 
mjetet e përdorura nga shërbimet e sigurisë, ishin jashtë objektit të 
mbikëqyrjes së tyre. Kompetencat mbikëqyrëse të prokurorëve ishin të 
kufizuara edhe në fushën e kundër-inteligjencës, ku inspektimet mund 
të kryhen vetëm pas një ankese individuale. Duke pasur parasysh 
fshehtësinë e masave të përgjimit dhe mungesën e çdo njoftimi të 
personit në fjalë, këto ankesa individuale kishin të ngjarë të jenë 
paraqitur, që masat e mbikëqyrjes së kundër-inteligjencës të lidhura me 
to de facto iknin nga mbikëqyrja e prokurorëve. Gjithashtu, prokurorët 
nuk kishin fuqi për të anuluar autorizimin për të mos vazhduar 
përgjimet e paligjshme ose të urdhëronin shkatërrimin e të dhënave të 
marra në mënyrë të paligjshme.

207. Më tej, raportet  dy vjeçare të prokurorëve nuk janë botuar ose 
diskutuar publikisht. Raportet janë klasifikuar si dokumente dhe 
përmbanin vetëm informacion statistikor. Ato nuk përmbajnë ndonjë 
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analizë substanciale të gjendjes së ligjshmërisë në sferën e aktiviteteve 
operative të kërkimit ose ndonjë informacion në lidhje me atë shkelje 
të ligjit që ishin zbuluar dhe çfarë masash ishin marrë për të korrigjuar 
ato. Për më tepër, raportet kanë shkrirë së bashku të gjitha llojet e 
aktiviteteve operative të kërkimit, pa ndarë përgjimet nga masa të 
tjera.

(Β) Qeveria
208. Qeveria parashtroi se, mbikëqyrja e aktiviteteve operative të kërkimit, 

duke përfshirë edhe përgjimet e komunikimeve telefonike, është 
ushtruar nga ana e Presidentit, Parlamentit dhe Qeverisë. Në mënyrë të 
veçantë, Presidenti ka përcaktuar strategjinë e sigurisë kombëtare dhe 
ka emëruar e shkarkuar krerët e të gjitha agjencive të zbatimit të ligjit. 
Ka pasur edhe një departament të veçantë në kuadër të Administratës 
së Presidentit e cila ka mbikëqyrur aktivitetet e agjencive të zbatimit 
të ligjit, duke përfshirë aktivitetet operative të kërkimit. Departamenti 
ishte i përbërë nga zyrtarë të Ministrisë së Brendshme dhe SHFS, të 
cilët kishin nivelin e duhur të lejes së sigurisë. Parlamenti ka marrë 
pjesë në procesin e mbikëqyrjes duke miratuar dhe ndryshimin e ligjeve 
që rregullojnë aktivitetet operative të kërkimit. Ai gjithashtu mund të 
formonte komitete dhe komisione dhe të mbante seanca parlamentare 
për të gjitha çështjet, duke përfshirë ato që lidhen me aktivitetet 
operative të kërkimit, si dhe mund të dëgjonte krerët e agjencive të 
zbatimit të ligjit, nëse do të ishte e nevojshme. Qeveria ka miratuar 
statutet dhe urdhrat që rregullojnë aktivitetet operative të kërkimit dhe 
të ndarë fondet buxhetore të agjencive të zbatimit të ligjit.

209. Mbikëqyrja është ushtruar edhe nga Prokurori i Përgjithshëm dhe 
prokurorët kompetentë të nivelit të ulët, të cilët ishin të pavarur nga 
autoritetet federale, rajonale dhe lokale. Prokurori i Përgjithshëm dhe 
zëvendësit e tij emërohen dhe shkarkohen nga Këshilli i Federatës, 
Dhoma e lartë e parlamentit. Prokurorët nuk kishin të drejtë të 
parashtronin kërkesa për përgjim. Këto kërkesa mund të paraqiten ose 
nga agjensia e Shtetit për kryerjen e aktiviteteve operative të kërkimit 
në kuadër të AAOKDH, ose nga hetuesi në kuadër të KPrP. Prokurori 
nuk mund të japë udhëzime për hetuesit. Në rrjedhën e inspektimit të 
prokurorisë, kreu i agjensisë deklaroi se ishin të detyruar të paraqisnin të 
gjitha materialet përkatëse në prokurori me kërkesën e tij ose të saj dhe 
ishin përgjegjës për dështimin për ta bërë këtë. Prokurorët përgjegjës 
për mbikëqyrjen e aktiviteteve operative të kërkimit dorëzuan raportet 
gjashtë mujore të Prokurorit të Përgjithshëm, megjithatë, raportet nuk 
analizonin përgjimet veçmas nga masat e tjera operative të kërkimit.
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(Vii) Njoftimi i masave të mbikëqyrjes sekrete

(Α) Kërkuesi
210. Kërkuesi më tej parashtroi se, ligji rus parashikonte që një person 

komunikimi i të cilit ishte zbuluar të njoftohet para, gjatë ose pas 
përgjimit. Ai pranoi se, ishte e pranueshme të mos njoftohej personi 
para ose gjatë përgjimit, sepse fshehtësia e masës ishte thelbësore për 
efikasitetin përgjimit. Ai argumentoi, megjithatë, se një njoftim i tillë 
ishte i mundur, pasi përgjimi kishte përfunduar, “sa më shpejt që ajo 
mund të bëhet pa rrezikuar qëllimin e kufizimit” (ai iu referua Klass dhe 
të tjerëve, të cituar më lart). Në Rusi personi në fjalë nuk është njoftuar 
në asnjë moment të përgjimit. Ai ose ajo mund të vihet në dijeni të 
përgjimit, vetëm në qoftë se ka pasur një rrjedhje të informacionit ose 
kundër tij kanë nisur procedura penale, dhe të dhënat e përgjuara janë 
përdorur në prova.

211. Në lidhje me mundësinë e aksesit në të dhënat e mbledhura në rrjedhën 
e përgjimit, kërkuesi parashtroi se ishte e mundur vetëm në rrethana 
shumë të kufizuara. Nëse procedura penale nuk ka qenë e hapur ose 
në qoftë se akuzat kishin rënë për arsye të tjera nga ato të listuara në 
AAOKDH, personi në fjalë nuk kishte të drejtë aksesi. Për më tepër, 
para se të marrte akses, paditësi duhej të provonte se komunikimet e tij 
ose të saj ishin zbuluar. Duke pasur parasysh fshehtësinë e masave të 
mbikëqyrjes dhe mungesën e njoftimit, barra e provës ishte e pamundur 
të plotësohej nëse informacioni në lidhje me përgjimin kishte rrjedhur. 
Edhe pas plotësimit të të  gjitha parakushteve, personi mund të marrë 
informacion në lidhje me të dhënat e mbledhura dhe jo të ketë akses 
vetë në të dhënat e tij. Së fundi, vetëm informacioni që nuk përmban 
sekrete shtetërore mund të zbulohet. Duke pasur parasysh se në bazë 
të AAOKDH të gjitha të dhënat e mbledhura në rrjedhën e aktiviteteve 
operative të kërkimit përbënin një sekret shtetëror dhe vendimi i 
deklasifikimit jepej nga kryetari i autoritetit, aksesi në dokumente ishte 
tërësisht në diskrecionin e autoriteteve.

212. Një refuzim për të dhënë akses në të dhënat e mbledhura mund të 
ankimohet në gjykatë dhe AAOKDH parashikon se me kërkesë 
të gjyqtarit autoritetet venë në dispozicion “materiale operative të 
kërkimit që përmbajnë informacion në lidhje me të dhënat e refuzuara”. 
Edhe autoriteteve u kërkohet të paraqesin “informacion në lidhje me të 
dhënat” dhe jo të dhënat vetë. Materialet që përmbajnë informacion në 
lidhje me agjentë të fshehtë apo informatorët e policisë nuk mund të 
paraqiten në gjykatë dhe në këtë mënyrë përjashtoheshin nga objekti i 
shqyrtimit gjyqësor.
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(Β) Qeveria
213. Qeveria parashtroi se, sipas ligjit rus, subjekti që po mbikëqyret nuk 

duhet të jetë i informuar për këto masa. Gjykata Kushtetuese ka 
theksuar (shih paragrafin 40 më lart) që në funksion të nevojës për 
të mbajtur masat e mbikëqyrjes sekrete, parimet e një dëgjimi publik 
dhe kontadiktoritetit nuk ishin të zbatueshme për procedurën e marrjes 
së autorizimit. Personi në fjalë, për këtë arsye nuk kishte të drejtë të 
marrte pjesë në procedurat e autorizimit ose të ishte i informuar për 
vendimin e marrë.

214. Pas përfundimit të hetimit, i pandehuri ka të drejtë të studiojë të 
gjitha materialet në dosjet penale, duke përfshirë të dhënat e marra 
në rrjedhën e aktiviteteve operative të kërkimit. Ndërsa në rastet kur 
hetuesi ka vendosur të mos nisë  procedim penal kundër subjektit të 
përgjimit, ose të ndërpresë procedimin penal me arsyetimin se vepra 
e supozuar nuk është kryer ose një ose më shumë elemente të veprës 
penale ishin zhdukur, subjekti i përgjimit kishte të drejtë të kërkonte 
dhe marrte informacion në lidhje me të dhënat e mbledhura. Refuzimi 
për të dhënë informacion mund të kundërshtohet para gjykatës, e cila 
kishte fuqinë për të urdhëruar zbulimin e informacionit në qoftë se ajo 
konsideron refuzimin të pabazuar.

215. Qeveria argumentoi se, ligji rus ishte ndryshe nga ligji bullgar i kritikuar 
nga Gjykata në vendimin e saj të Shoqatës për Integrim Evropian dhe 
të Drejtat e Njeriut dhe Ekimdzhiev (cituar më lart, § 91), për shkak 
se e kishte parashikuar mundësinë të bëjë deklasifikimin e materialeve 
të përgjimit dhe i jepte akses personit në to. Në mbështetje të këtij 
pretendimi ata referuan vendimin penal të dënimit të 11 korrik 2012 
nga Gjykata Rajonale Zabaykalsk. Ky gjykim, një kopje e të cilit 
nuk i është dhënë Gjykatës, sipas Qeverisë, në një vendim gjyqësor 
autorizon përgjimin e komunikimeve telefonike të pandehurit, të 
cila u deklasifikuar dhe iu dorëzuan gjykatësit. Qeveria gjithashtu 
iu referua dy gjykimeve të mëtejshme, nga Presidiumi i Gjykatës 
Rajonale Krasnoyarsk dhe Presidiumit të Gjykatës Supreme të Mariy-
El Republikës, që kanë shfuqizuar vendime gjyqësore që autorizojnë 
përgjimin e komunikimeve. Ata nuk kanë paraqitur kopje të vendimeve.

(viii) Mjetet juridike në dispozicion

(Α) Kërkuesi
216. Kërkuesi parashtroi se, pyetjet e njoftimit të masave të mbikëqyrjes 

dhe të efektivitetit të mjeteve juridike para gjykatave ishin të lidhura në 
mënyrë të pazgjidhshme, duke qenë se në parim ekzistonte mundësia 
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për rishqyrtim në gjykata, edhe nëse masat janë marrë pa dijeninë e tij/
saj, pasi ekzistonte mundësia për rishqyrtim në mënyrë retrospektive 
(ai iu referua Weber dhe Saravia, të cituar më lart).

217. Kërkuesi argumentoi se, mjetet juridike në dispozicion sipas ligjit 
rus ishin të paefektshme. Në lidhje me mundësinë për subjektin e 
mbikëqyrjes për të aplikuar për shqyrtim gjyqësor të masave të zbatuara, 
barra e provës ishte e tij, për të treguar se telefoni i tij ishte përgjuar. 
Nëse të monitoruarit nuk ishin të informuar për masat e mbikëqyrjes, 
apo akuzuar për një vepër penale, barra e provës ishte e pamundur për 
t’u realizuar nga ana e tyre. Kopjet e vendimeve gjyqësore të paraqitura 
nga qeveria në fjalë, përbënin masa operative kërkimi, të cilat nuk shin 
të njohura për personin në fjalë (shih paragrafët 220, 221 dhe 223 më 
poshtë). Kërkuesi nuk ishte në dijeni të asnjë vendimi gjyqësor, i cili 
të ishte në dispozicion të publikut, në rastet e ankesave të subjektit të 
përgjimit në lidhje me lejimin e përgjimit të paligjshëm. Ishte gjithashtu 
e rëndësishme që në asnjë prej vendimeve të prodhuara nga Qeveria, 
gjykata vendase nuk kishte vlerësuar proporcionalitetin e masave të 
kontestuara. Procedurat e brendshme të  sjella nga kërkuesi, gjithashtu 
kishin treguar qartë se mjetet juridike në dispozicion sipas ligjit rus 
ishin të paefektshme. Për më tepër, në rastin e Avanesyan k. Rusisë (nr. 
41152/06, 18 shtator 2014), Gjykata kishte pohuar tashmë se nuk ka 
pasur mjete efektive juridike sipas ligjit rus për të kundërshtuar masat 
operative të kërkimit.

218. Së fundi, kërkuesi parashtroi se vendimi gjyqësor nuk mund të kun-
dërshtojë urdhrat ministrore që rregullojnë përgjimet e fshehta të komu-
nikimit, sepse ato urdhra janë konsideruar me natyrë teknike më tepër 
sesa ligjore, dhe për këtë arsye nuk kanë qenë subjekt i shqyrtimit gjyqë-
sor, siç tregohet nga vendimet e përmendura në paragrafin 161 më sipër.

(Β) Qeveria
219. Qeveria argumentoi se, në Rusi një person që pretendon se të drejtat e 

tij ose të saj kishin qenë ose janë duke u shkelur nga një zyrtar shtetëror 
për kryerjen e aktiviteteve operative të kërkimit, ë kishte të drejtë 
ankimi në instanca superiore, prokurori e zyrtarë ose një gjykatë, në 
përputhje me nenin 5 e AAOKDH (shih paragrafin 83 më lart).

220. Siç është shpjeguar nga Gjykata e Lartë Plenare, në qoftë se personi 
është vënë në dijeni të përgjimit, ai ose ajo mund të ankohet në një 
gjykatë të juridiksionit të përgjithshëm në përputhje me procedurën 
e përcaktuar në Kapitullin 25 të Kodit të Procedurës Civile (shih 
paragrafin 92 më lart). Sipas Qeverisë, kërkuesi nuk duhet të provojë 
se e drejta e tij ose e saj ishte shkelur, si pasojë e masave të përgjimit, 
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por barra e provës është mbi autoritetet, të cilat duhet të provojnë se 
masat e përgjimit kishin qenë të ligjshme dhe të justifikuara. Ligji 
rus parashikon se, nëse një shkelje e të drejtave të paditësit është 
gjetur nga një gjykatë civile, ajo merr masa për të korrigjuar shkeljen 
dhe për të kompensuar dëmin (shih paragrafin 97 më lart). Qeveria 
paraqiti kopje të dy vendimeve gjyqësore në bazë të Kapitullit 25 të 
Kodit të Procedurës Civile, duke deklaruar kërkimet dhe konfiskimet e 
objekteve apo dokumentet e paligjshme dhe urdhëroi policinë të marrë 
masa të veçanta për të korrigjuar shkeljet.

221. Për më tepër, sipas Qeverisë, subjektet e përgjimit kishin të drejtë 
edhe për të paraqitur një ankesë autoritetit të mbikëqyrjes kundër 
vendimit gjyqësor që autorizon përgjimin, siç shpjegohet nga Gjykata 
Kushtetuese në vendimin e saj të datës 15 korrik 2008 (shih paragrafin 
43 më lart). Ai ose ajo kishte të drejtë, gjithashtu për të paraqitur një 
ankesë në apel ose Kasacion.

222. Në qoftë se përgjimi është kryer në kuadër të procedurës penale, personi 
i interesuar mund të parashtrojë ankesë në bazë të nenit 125 të KPrP. 
Qeveria iu referua vendimit të Gjykatës së Lartë të datës 26 tetor 2010, 
vendimeve të gjykatave më të ulëta për të shpallur të papranueshme 
ankesën e K. sipas nenit 125 të KPrP rreth refuzimit të hetuesisë për 
të dhënë një kopje të vendimit të autorizuar gjyqësor për përgjimin e 
komunikimeve të saj. Gjykata Supreme konstatoi se, ankesa shqyrtohet 
në bazë të nenit 125 të KPrP, pavarësisht se ajo kishte të drejtë të merrte 
një kopje të autorizimit të përgjimit. Qeveria paraqiti kopje të dhjetë 
vendimeve gjyqësore duke lejuar ankesën sipas nenit 125 të KPrP. Ata 
gjithashtu prodhuan një kopje të një vendimi që lironte të pandehurin 
në apel pas gjetjes se dënimi i tij në shkallë të parë ka qenë i bazuar në 
prova të papranueshme, të marra si rezultat i një blerje të paligjshme.

223. Qeveria parashtroi më tej se, personi në fjalë mund të aplikojnë për 
kompensim në bazë të nenit 1069 të Kodit Civil (shih paragrafin 102 
më lart). Personi merr kompensimin e dëmit pasuror dhe jo pasuror të 
shkaktuar një individi apo personi juridik nga veprimet e paligjshme të 
organeve dhe zyrtarët shtetërore dhe bashkiakë, me kusht që dëmi të jetë 
shkaktuar nga organi ose zyrtari kompetent. Kompensimi për dëmin 
jo pasuror është përcaktuar në përputhje me rregullat e përcaktuara 
në nenet 1099-1101 të Kodit Civil (shih paragrafët 103 dhe 104 më 
lart). Qeveria ka theksuar, në mënyrë të veçantë, se dëmi jo pasuror i 
shkaktuar me anë të shpërndarjes së informacionit i cili është i dëmshëm 
për të nderin, dinjitetin apo reputacionin duhet të paguhet pavarësisht 
nga faji i dëmtuesit. Qeveria paraqiti një kopje të vendimit të datës 9 
Dhjetor 2013 nga Gjykata Vichuga e qytetit të rajonit Ivanovo, për 
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dhënien e kompensimit në lidhje me dëmin jopasuror për përgjimin 
e paligjshëm të bisedave telefonike të të dyshuarit, pasi regjistrimet 
e marra si rezultat i këtij përgjimit janë shpallur si të papranueshme 
si provë nga gjykata. Qeveria gjithashtu paraqiti një kompensim të 
vendimit për dhënien e drejtësisë për një kërkim të paligjshëm dhe 
konfiskim të dokumenteve dhe një kompensim të vendimit për ndarjen 
e drejtësisë të një të pandehuri liruar për ndjekje të paligjshme.

224. Ligji Rus parashikon mjete juridike penale edhe për shpërdorimin 
e pushtetit (neni 285 dhe 286 të Kodit Penal), grumbullimin apo 
shpërndarjen e informacionit rreth jetës private dhe familjare të 
një personi (neni 137 i Kodit Penal) dhe shkeljen e paautorizuar të 
së drejtës së privatësisë së komunikimeve (neni 138 i Kodit Penal) 
(shih paragrafët 19 deri 22 më sipër). Qeveria parashtroi vendimin e 
Gjykatës së Lartë të datës 24 tetor 2002, në të cilin ka dënuar E.S. për 
shkelje sipas nenit 138 të Kodit Penal, për nxitje të një zyrtari për të 
furnizuar atë me emrat e pronarëve të disa numrave të telefonit dhe për 
t’i siguruar të dhënat e detajeve të thirrjeve në lidhje me këto numrat 
e telefonit. Ata gjithashtu iu referuan vendimit të Gjykatës së Lartë të 
datës 15 mars 2007, në të cilin dënuan një zyrtar doganor për një vepër 
penale sipas nenit 138 të Kodit Penal për përgjimin e komunikimeve 
telefonike të P. Ata dorëzuan kopje të dy vendimeve, ku dënimet ishin 
dhënë në bazë të nenit 138 e Kodi Penal: i pari kishte të bënte me 
shitjen e pajisjeve të spiunazhit, përkatësisht stilolapsave që shikojnë 
me kamera brenda tyre, ndërsa dënimi i dytë kishte të bënte me marrjen 
e të dhënave të fshehta të një ofruesi të komunikimeve në mënyrë që të 
siguroheshin detaje të përdoruesve.

225. Së fundi, Qeveria argumentoi se, në ligjin rus kishte në dispozicion 
mjetet për të kundërshtuar pamjaftueshmërinë e pretenduar të masave 
mbrojtëse kundër abuzimit në fushën e përgjimit të komunikimeve 
(shih paragrafin 156 më lart).

226. Qeveria parashtroi se, në bazë të ligjit të Rusisë, kërkuesi nuk kishte 
përdorur ndonjë nga mjetet në dispozicion të tij të përshkruara më 
lart. Në veçanti, ai kishte zgjedhur të inicionte procedura gjyqësore 
kundër operatorëve të rrjetit celular, dhe Ministria e Komunikacionit u 
bashkua vetëm si palë e tretë në procedurë.

(B) Vlerësimi i Gjykatës

(i) Parime të përgjithshme
227. Gjykata rithekson se çdo ndërhyrje mund të justifikohet vetëm në bazë 

të Nenit 8 § 2 në qoftë se ajo është në përputhje me ligjin, ndjek një ose 
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më shumë qëllime legjitime për të cilat paragrafi 2 i nenit 8 referohet 
dhe është e nevojshme në një shoqëri demokratike, për të arritur ndonjë 
qëllim të tillë (shih Kennedy, cituar më lart, § 130).

228. Gjykata vëren nga argumentimi dhe jurisprudenca e saj se formulimi 
“në përputhje me ligjin” kërkon që masa e kundërshtuar të ketë disa 
baza në të drejtën e brendshme dhe të jetë në përputhje me shtetin 
e së drejtës, gjë që është përmendur shprehimisht në Preambulën e 
Konventës dhe në objektin dhe qëllimin e nenit 8. Ligji në këtë mënyrë 
duhet të plotësojnë kërkesat e cilësisë: të jetë në dispozicion të personit 
në fjalë dhe i parashikueshëm për efektet e tij (shih, midis shumë 
autoriteteve të tjera, Rotaru kundër Rumanisë [ GC], nr.28341/95, § 
52, GJEDNJ 2000 V, S. dhe Marper kundër Mbretërisë së Bashkuar 
[GC], nr.30562/04 dhe 30566/04, § 95, GJEDNJ 2008:.. dhe Kennedy, 
të cituar më lart , § 151).

229. Gjykata është shprehur disa herë se referimi tek “parashikueshmëria” 
në kuadër të përgjimit të komunikimeve nuk mund të jetë i njëjtë si 
në shumë fusha të tjera. Parashikueshmëria në kontekstin e veçantë 
të masave të fshehta të vëzhgimit, të tilla si përgjimi i komunikimeve, 
nuk nënkupton që një individ duhet të jetë në gjendje të parashikojë 
kur autoritetet kanë të ngjarë të përgjojnë komunikimet e tij në mënyrë 
që ai mund të përshtasë sjelljen e tij në përputhje me rrethanat. 
Megjithatë, sidomos kur një fuqi e dhënë në ekzekutiv ushtrohet 
në fshehtësi, rreziqet e arbitraritetit janë të dukshme. Prandaj është 
thelbësore që të ketë rregulla të qarta të hollësishme për përgjimin e 
bisedave telefonike, sidomos në kushtet kur teknologjia në dispozicion 
për përdorim është vazhdimisht duke u bërë më e sofistikuar. Ligji 
i brendshëm duhet të jetë mjaft i qartë për t’i dhënë qytetarëve një 
tregues të përshtatshëm si për rrethanat dhe kushtet në të cilat autoritetet 
publike janë të autorizuara që të përdorin masa të tilla (shih Malone, 
cituar më lart, § 67;. Leander k. Suedisë, 26 mars 1987, § 51, seria A 
nr. 116;.. Huvig kundër Francës, 24 prill 1990 § 29, seria A nr. 176 
B;.. Valenzuela Contreras k. Spanjës, 30 korrik 1998 § 46, Raportet e 
Gjykimeve dhe vendimeve 1998 V, Rotaru, cituar më lart, § 55, Weber 
dhe Saravia, cituar më lart, § 93, dhe Shoqata për Integrim Evropian 
dhe të Drejtave të Njeriut dhe Ekimdzhiev, cituar më lart, § 75).

230. Për më tepër, zbatimi në praktikë i masave të vëzhgimit të fshehtë të 
komunikimit, i cili nuk është i hapur për shqyrtim nga ana e individëve 
në fjalë apo publikut të gjerë, do të ishte në kundërshtim me sundimin 
e ligjit për diskrecionin e dhënë ekzekutivit ose të gjykatësit që të 
shprehet në termat e një pushteti të papenguar. Rrjedhimisht, ligji 
duhet të tregojë qëllimin e çdo diskrecioni të tillë që u jepet autoriteteve 



240

kompetente dhe mënyrën e ushtrimit të tij me qartësi të mjaftueshme 
për t’i dhënë individit mbrojtjen e duhur kundër ndërhyrjeve arbitrare 
(shih, ndër autoritetet e tjera, Malone, cituar më lart, § 68; Leander, 
cituar më lart, § 51; Huvig, cituar më lart, § 29, dhe Weber dhe Saravia, 
cituar më lart, § 94).

231. Në jurisprudencën e saj për masat e fshehta të vëzhgimit, Gjykata ka 
zhvilluar garancitë e mëposhtme minimale që duhet të përcaktojë ligji, 
në mënyrë që të shmangen abuzimet e pushtetit: natyra e veprave penale; 
një përkufizim të kategorive të njerëzve përgjegjës për përgjimin; një 
kufizim në kohëzgjatjen e përgjimit të telefonit; procedura që duhet 
të ndiqet për shqyrtimin, përdorimin dhe ruajtjen e të dhënave të 
marra; masat paraprake që duhet të merren gjatë komunikimit të të 
dhënave për palët e tjera; dhe rrethanat në të cilat regjistrimet mund 
ose duhet të fshihet ose të shkatërrohen (shih Huvig, cituar më lart, § 
34;.. Amann k. Zvicrës [GC], nr.27798/95, §§ 56-58, GJEDNJ 2000 II, 
Valenzuela Contreras, cituar më lart, § 46;. Prado Bugallo k. Spanjës, 
nr. 58496/00, § 30, 18 shkurt 2003;. Weber dhe Saravia, cituar më lart, 
§ 95, dhe Shoqata për Integrim Evropian dhe të Drejtave të Njeriut dhe 
Ekimdzhiev, cituar më lart, § 76).

232. Sa i përket çështjes nëse një ndërhyrje ishte “e nevojshme në një shoqëri 
demokratike” në ndjekje të një qëllimi legjitim, Gjykata ka pranuar 
se, në raste balancimi të interesave të shtetit të paditur, në mbrojtjen 
e sigurisë kombëtare nëpërmjet masave të fshehta të vëzhgimit ndaj 
seriozitetit të ndërhyrjes në të drejtën e një kërkuesit për të respektuar 
jetën e tij ose të saj private, autoritetet kombëtare gëzojnë një shkallë të 
caktuar vlerësimi në zgjedhjen e mjeteve për arritjen e qëllimit legjitim 
të mbrojtjes së sigurisë kombëtare. Megjithatë, kjo diferencë është 
subjekt i mbikëqyrjes Evropiane të përqafimit të dy legjislacioneve dhe 
vendimeve që zbatojnë atë. Duke pasur parasysh rrezikun se sistemi 
i vëzhgimit të fshehtë të ngritur për të mbrojtur sigurinë kombëtare 
mund të dëmtojë, ose madje të shkatërrojë demokracinë nën petkun e 
mbrojtjes së saj, Gjykata duhet të bindet se ka garanci të mjaftueshme 
dhe efektive kundër abuzimit. Vlerësimi varet nga të gjitha rrethanat 
e rastit, të tilla si natyra, fushëveprimi dhe kohëzgjatja e masave të 
mundshme, bazat e nevojshme për urdhërimin e tyre, autoritetet 
kompetente për të autorizuar, të kryer dhe të mbikëqyrur ato, dhe 
lloji i mjetit të ofruar nga ligji kombëtar. Gjykata duhet të përcaktojë 
nëse procedurat për mbikëqyrjen e urdhërimin dhe zbatimin e masave 
kufizuese janë të tilla sa për të mbajtur “ndërhyrjen” aq sa është e 
“nevojshme në një shoqëri demokratike” (shih Klass dhe të tjerë, 
cituar më lart, §§ 49, 50 dhe 59; Weber dhe Saravia, cituar më lart, § 
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106;. Kvasnica k. Sllovakisë, nr. 72094/01, § 80, 9 qershor 2009;. dhe 
Kennedy, cituar më lart, §§ 153 dhe 154).

233. Shqyrtimi dhe mbikëqyrja e masave mund të ndahet në tre faza: së pari, 
vëzhgimi është urdhëruar ndërkohë që është duke u kryer, ose pasi 
ka përfunduar. Për sa i përket dy fazave të para, natyra dhe logjika e 
vëzhgimit të fshehtë dikton se jo vetëm përgjimi në vetvete, por edhe 
rishikimi shoqërues duhet të bëhet pa dijeninë e individit. Si pasojë, 
individi nuk ka në dispozicion një mjet efektiv të marrëveshjes së tij 
ose të saj, ose duke marrë pjesë të drejtpërdrejtë në çdo procedurë të 
rishikimit, është e rëndësishme që procedurat e përcaktuara duhet të 
sigurojnë garanci adekuate dhe ekuivalente në mbrojtjen e të drejtave 
të tij ose të saj. Përveç kësaj, vlerat e një shoqërie demokratike duhet të 
ndiqen sa më besnikërisht të jetë e mundur në procedurat mbikëqyrëse 
nëse caqet e nevojës, brenda kuptimit të Nenit 8 § 2, nuk tejkalohen. 
Në një fushë ku abuzimi është potencialisht aq i lehtë në raste 
individuale dhe mund të ketë pasoja të tilla të dëmshme për shoqërinë 
demokratike, si një e tërë, është në parim e dëshirueshme që t’i besohet 
kontrolli mbikëqyrës gjyqtarit, pasi kontrolli gjyqësor ofron garancitë 
më të mira të pavarësisë, paanshmërisë dhe procedurat e duhura (shih 
Klass dhe të tjerë, cituar më lart, §§ 55 dhe 56).

234. Në lidhje me fazën e tretë, pasi mbikëqyrja është ndërprerë, çështja 
e njoftimit të mëvonshëm të masave të mbikëqyrjes është e lidhur 
pazgjidhshmërisht me efektivitetin e mjeteve juridike para gjykatave 
dhe kështu me ekzistencën e garancive efektive kundër keqpërdorimit 
të kompetencave të monitorimit. Në parim mundësia për rishqyrtim 
në gjykata nga ana e individit në fjalë, ka pak gjasa, përveç rasteve 
të kundërshtimit të ligjshmërisë në mënyrë retrospektive (shih Klass 
dhe të tjerë, cituar më lart, § 57, dhe Weber dhe Saravia, cituar më 
lart, § 135), ose, në alternativë, nëse personi dyshon se komunikimet 
e tij ose të saj janë duke u përgjuar mund të ankohet në gjykatë, pasi 
juridiksioni i gjykatave nuk varet nga njoftimi i përgjimit subjekt që 
ka pasur një përgjim të komunikimeve të tij (shih Kennedy, cituar më 
lart, § 167).

(II) Aplikimi i parimeve të përgjithshme në këtë rast
235. Gjykata vëren se, ka ndërhyrje sipas Nenit 8 § 1 në lidhje me ankesën 

e përgjithshme të kërkuesit, në lidhje me legjislacionin e Rusisë që 
rregullon përgjimin e fshehtë të komunikimin e telefonisë celulare. 
Prandaj, në arsyetimin për ndërhyrje sipas nenit 8 § 2, Gjykata e pa të 
nevojshme të shqyrtojë nëse legjislacioni i kontestuar, në vetvete është 
në përputhje me Konventën.
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236. Në rastet kur legjislacioni që lejon vëzhgimin e fshehtë është kontestuar 
para Gjykatës, ligjshmëria e ndërhyrjes është e lidhur ngushtë me 
pyetjen nëse testi i “nevojës” ka qenë respektuar dhe prandaj është e 
përshtatshme për Gjykata për të adresuar bashkërisht kërkesat për “në 
përputhje me ligjin “dhe” domosdoshmëri “ (shih Kennedy, cituar më 
lart, § 155; shih gjithashtu Kvasnica, cituar më lart, § 84). “Cilësia 
e ligjit” do të thotë se ligji i brendshëm jo vetëm që duhet të jetë i 
arritshëm dhe i parashikueshëm në zbatimin e tij, por duhet gjithashtu 
të sigurojë që masat e mbikëqyrjes sekrete të zbatohen vetëm kur “e 
nevojshme në një shoqëri demokratike”, në mënyrë të veçantë, duke 
siguruar për masat mjetet mbrojtëse të përshtatshme dhe efektive, si 
dhe garancitë kundër abuzimit.

237. Nga palët nuk është kundërshtuar që përgjimet e komunikimeve të 
telefonisë celulare kanë një bazë në të drejtën e brendshme. Ato udhëhiqen, 
në veçanti, nga KPrP dhe AAOKDH, si dhe nga Akti i Komunikimeve 
dhe Urdhrave të lëshuar nga Ministria e Komunikacioneve. Për më tepër, 
Gjykata çmon qartë se masat e vëzhgimit të lejuara nga ligji rus ndjekin 
qëllimet legjitime të mbrojtjes së sigurisë kombëtare dhe sigurisë 
publike, parandalimin e krimit dhe mbrojtjen e mirëqenies ekonomike të 
vendit (shih paragrafin 26 më lart). Prandaj, mbetet të konstatohet nëse 
ligji i brendshëm është i arritshëm dhe përmban garanci të përshtatshme 
dhe efektive për të përmbushur kërkesat e “parashikueshmërisë” dhe 
“domosdoshmërisë në një shoqëri demokratike”.

238. Prandaj, Gjykata do të vlerësojë nëse do të kthehet në aksesin e të drejtës 
së brendshme, qëllimin dhe kohëzgjatjen e masave të mbikëqyrjes 
sekrete, procedurat që duhen ndjekur për ruajtjen, aksesin, shqyrtimin, 
përdorimin, komunikimin dhe shkatërrimin e të dhënave të përgjuara, 
procedurat e autorizimit, marrëveshjet për mbikëqyrjen e zbatimit të 
masave të fshehta të mbikëqyrjes, ndonjë mekanizëm për njoftimin 
dhe mjetet e parashikuara nga legjislacioni kombëtar.

(Α) Aksesimi i ligjit të brendshëm
239. Është çështje e përbashkët mes palëve, pasi pothuajse të gjitha dispozitat 

ligjore që rregullojnë mbikëqyrjen sekrete, përfshirë  KPrP, të AAOKDH, 
Aktit të Komunikimit dhe shumica e Urdhrave të lëshuar nga Ministria 
e Komunikacioneve, janë publikuar zyrtarisht dhe janë të arritshme për 
publikun. Megjithatë palët diskutojnë, nëse amendimet e Urdhrit nr. 70 
nga Ministria e Komunikacioneve plotësojnë kërkesat e aksesit.

240. Gjykata vëren se, shtesat në Urdhrit nr. 70 nuk janë botuar në një 
publikim zyrtar të arritshëm, për publikun e gjerë, pasi u konsideruan 
të natyrës teknike (shih paragrafin 128 më lart).
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241. Gjykata pranon se, shtesat në Urdhrit nr. 70 përshkruajnë kryesisht 
kërkesat teknike për pajisjet e përgjimit që instalohen nga ofruesit e 
shërbimeve të komunikimit. Në të njëjtën kohë, pajisjet në fjalë sigurojnë 
që autoritetet e zbatimit të ligjit të  kenë akses të drejtpërdrejtë në të 
gjitha komunikimet telefonike të lëvizshme të të gjithë përdoruesve, 
por nuk mund të regjistrojnë informacione ose të dhëna në lidhje me 
përgjimet (shih paragrafët 115 për 122 më lart), që janë në gjendje 
të ndikojnë në të drejtën e përdoruesit për të respektuar jetën e tyre 
private dhe të korrespondencës. Prandaj, Gjykata konsideron se, ato 
duhet të jenë të hapura për publikun.

 242. Publikimi i Urdhrit së Ministrisë së Komunikimeve në revistën 
SvyazInform, e shpërndarë përmes abonimit, i vendosi masat vetëm 
në dispozicion të specialistëve dhe jo të publikut të gjerë. Në të njëjtën 
kohë, Gjykata vëren se, shtesat e  Urdhrit, mund të arrihen nëpërmjet 
një baze të dhënash private të mbajtura në faqen e internetit. Të dhënat 
riprodhoheshin nga publikimi në SvyazInform (shih paragrafin 115 më 
lart). Gjykata konstaton mungesën e botimit zyrtar të Urdhrit nr. 70 
me mjete të aksesueshme nga publiku i gjerë. Megjithatë, duke marrë 
parasysh faktin se urdhëri ka qenë publikuar në një revistë zyrtare 
ministrore,   i kombinuar me faktin se mund të arrihej nga publiku i 
gjerë përmes një baze të dhënash në internet, Gjykata nuk e gjen të 
nevojshme të trajtojë më tej çështjen e aksesit të ligjit të brendshëm. Ajo 
do të përqendrohet në kërkesat e “parashikueshmërisë” dhe “nevojës”.

(Β) Fusha e zbatimit të masave të mbikëqyrjes sekrete
243. Gjykata rithekson se, ligji kombëtar duhet të përcaktojë shtrirjen e 

aplikimit të masave të fshehta të vëzhgimit duke i dhënë qytetarëve një 
tregues të përshtatshëm për rrethanat në të cilat autoritetet publike janë 
të autorizuara që të përdorin masa të tilla, në veçanti duke përcaktuar 
qartë natyrën e veprave penale nga të cilat rrjedh përgjimi dhe duke 
përcaktuar  kategoritë e personave përgjegjës për përgjim (shih 
paragrafin 231 më lart).

244. Në lidhje me natyrën e veprave penale, Gjykata thekson se gjendja 
e parashikueshmërisë nuk u kërkon shteteve të përcaktojnë emrin 
e personave dhe veprat e veçanta të cilat mund të sjellin përgjimin. 
Megjithatë, detaje të mjaftueshme duhet të sigurohen për natyrën e 
veprave në fjalë (shih Kennedy, cituar më lart, § 159). Si AAOKDH dhe 
KPrP siguron se telefoni dhe komunikime të tjera mund të përgjohen 
kur kemi të bëjmë me një vepër penale të ashpërsisë së mesme, një 
vepër serioze apo një vepër posaçërisht të rëndë penale, që përbën një 
vepër për të cilën Kodi Penal parashikon një dënim maksimal prej më 
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shumë se tre vjet burgim, apo për një vepër penale, e cila është kryer 
tashmë, është në vazhdim ose duke u organizuar (shih paragrafët 31 
deri në 33 më lart). Gjykata vlerëson se, natyra e veprave penale për të 
cilat lejohet përgjimi është mjaft e qartë. Në të njëjtën kohë ajo vëren 
me shqetësim se, ligji rus lejon përgjimin e fshehtë të komunikimit për 
një gamë shumë të gjerë të veprave penale, duke përfshirë për shembull, 
siç vuri në dukje kërkuesi, vjedhjen e xhepave (shih paragrafin 182 më 
lart, shih gjithashtu dhe arsyetimin në çështjen Iordachi dhe të tjerë, 
cituar më lart, §§ 43 dhe 44).

245. Gjykata vëren më tej se, përgjimet mund të porositen jo vetëm në 
lidhje me një të dyshuar apo të akuzuar, por edhe në lidhje me një 
person që mund të ketë informacion në lidhje me një vepër penale, ose 
mund të ketë informacione të tjera të çështjes penale (shih paragrafin 
32 më lart). Gjykata ka deklaruar se, masat e përgjimit në lidhje me 
një person i cili nuk ishte i dyshuar për ndonjë vepër, por mund të 
posedojë informacion në lidhje me një vepër të tillë mund të arsyetohen 
sipas nenit 8 të Konventës (shih Greuter, cituar më lart). Në të njëjtën 
kohë, Gjykata vëren mungesën e çdo sqarimi në legjislacionin rus, apo 
jurisprudencën se si termat “një person i cili mund të ketë informacion 
në lidhje me një vepër penale” dhe “një person i cili mund të ketë 
informata relevante për kriminelin e rastit “duhet të zbatohen në 
praktikë (shih, për arsyetim të ngjashëm, Iordachi dhe të tjerë, cituar 
më lart, § 44).

246. Gjykata gjithashtu vëren se, përveç përgjimeve me qëllim parandalimin 
ose zbulimin e veprave penale, AAOKDH gjithashtu siguron se telefoni 
apo mjete të tjera të komunikimit mund të jetë zbuluar pas marrjes së 
informacionit në lidhje me ngjarje apo aktivitete që rrezikojnë sigurinë 
kombëtare, ushtarake, ekonomike ose sigurinë ekologjike të Rusisë 
(shih paragrafin 31 më lart). Në ligjet ruse nuk parashikohet se cilat 
ngjarje apo aktivitete mund të konsiderohen se rrezikojnë lloje të tilla 
të interesave të sigurisë.

247. Gjykata ka argumentuar se, kërkesa e “parashikueshmërisë” së ligjit 
nuk do të shkojë aq larg sa të detyrojë shtetet që të miratojnë dispozitat 
ligjore që listojnë në detaje çdo pasojë që mund të shkaktojë një 
vendim për t’iu nënshtruar vëzhgimit të fshehtë për arsye të “sigurisë 
kombëtare”. Nga natyra, kërcënimet ndaj sigurisë kombëtare mund të 
ndryshojnë karakter dhe mund të jenë të paparashikuara ose të vështira 
për t’u përcaktuar paraprakisht (shih Kennedy, cituar më lart, § 159). 
Në të njëjtën kohë, Gjykata ka theksuar se, në çështjet që prekin të 
drejtat themelore do të ishte në kundërshtim me sundimin e ligjit 
dhe parimet themelore të një shoqërie demokratike sanksionuar në 
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Konventë, nëse diskrecioni i dhënë në sferën e sigurisë kombëtare 
ekzekutivit të ishte i papenguar. Rrjedhimisht, ligji duhet të tregojë 
me qartësi të mjaftueshme qëllimin e çdo diskrecioni të tillë që i jepet 
autoriteteve kompetente dhe mënyrën e ushtrimit të tij, duke pasur 
parasysh qëllimin legjitim të masës në fjalë, si dhe t’i japë individit 
mbrojtjen e duhur kundër ndërhyrjeve arbitrare (shih Liu k. Rusisë, nr. 
42086/05, § 56, 6 dhjetor 2007, me referenca të mëtejshme).

248. AAOKDH nuk jep ndonjë indikacion të rrethanave në të cilat 
komunikimet e një individi mund të përgjohen për shkak të ngjarjeve 
dhe aktiviteteve që rrezikojnë sigurinë ushtarake, kombëtare, ekonomike 
apo ekologjik të Rusisë. Ajo i lë autoriteteve një shkallë pothuajse të 
pakufizuar të gjykimit në përcaktimin se cilat ngjarje apo akte përbëjnë 
një kërcënim të tillë dhe nëse kërcënimi është mjaft serioz për të 
justifikuar survejimin sekret, duke krijuar mundësi për abuzim (shih, 
për arsyetim të ngjashëm, Iordachi dhe të tjerë, cituar më lart, § 46).

249. Megjithatë, Gjykata nuk e harroi faktin se në Rusi kërkohet autorizimi 
gjyqësor paraprak për përgjime. Një autorizim i tillë gjyqësor mund 
të shërbejë për të kufizuar diskrecionin e autoriteteve të zbatimit të 
ligjit në interpretimin e kushteve të tjera të një person i cili mund të 
ketë informacion në lidhje me një vepër penale, apo një personi i cili 
mund të ketë informata relevante për çështjen penale, si dhe ngjarjet 
ose aktivitete që rrezikojnë sigurinë ushtarake, kombëtare, ekonomik 
ose ekologjike të Rusisë, duke ndjekur një interpretim gjyqësor të 
kushteve ose një praktikë të themeluar të vendosur për të verifikuar 
nëse ka arsye të mjaftueshme për të përgjuar komunikimet e një 
individi. Gjykata pranon se, kërkesa për autorizim gjyqësor paraprak 
përbën një mbrojtje të rëndësishme kundër arbitraritetit. Efektiviteti i 
kësaj mbrojtje do të shqyrtohet më poshtë.

(Γ) Kohëzgjatja e masave të mbikëqyrjes sekrete
250. Gjykata është shprehur se, nuk është e paarsyeshme për të lënë 

kohëzgjatjen e përgjithshme të përgjimit në diskrecionin e autoriteteve 
përkatëse vendore, të cilat kanë kompetenca për të nxjerrë dhe 
rinisur urdhrin e përgjimit, me kusht që të ekzistojnë masa mbrojtëse 
adekuate, të tilla si një tregues i qartë i periudhës pas së cilës një urdhër 
i përgjimit do të përfundojë, apo kushtet në të cilat një urdhër mund të 
ripërtërihet dhe rrethanat në të cilat ai duhet të anulohet (shih Kennedy, 
cituar më lart, § 161; shih gjithashtu Klass dhe të tjerë, cituar më lart, 
52 dhe Weber dhe Saravia, cituar më lart, § 98).

251. KPrP dhe AAOKDH sigurojë se përgjimet mund të autorizohen 
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nga një gjykatës për një periudhë që nuk i kalon gjashtë muaj (shih 
paragrafët 38 dhe 47 më lart). Prandaj ekziston një tregues i qartë në 
ligjin e brendshëm i periudhës pas së cilës autorizimi i përgjimit do të 
përfundojë. Së dyti, kushtet në të cilat autorizimi mund të rinovohet 
janë gjithashtu të përcaktuara  qartë në ligj. Në mënyrë të veçantë, 
në bazë të dy KPrP dhe AAOKDH gjyqtari mund të zgjasë kohën për 
një periudhë maksimale prej gjashtë muajsh, pas një shqyrtim të ri 
të materialeve përkatëse (id.). Megjithatë, për sa i përket rrethanave 
në të cilat përgjimi duhet të ndërpritet, Gjykata vëren se kërkesa për 
të ndërprerë kohën kur nuk është më e nevojshme është përmendur 
vetëm në KPrP. Fatkeqësisht, AAOKDH nuk përmban një kërkesë 
(id.) të tillë. Në praktikë, kjo do të thotë se përgjimet në kuadër të 
procedurës penale janë të pranishme me më shumë masa mbrojtëse 
se përgjimet e kryera jashtë një kuadri të tillë, në veçanti në lidhje me 
“ngjarjen apo aktivitetet që rrezikojnë sigurinë ushtarake, kombëtare, 
ekonomike apo ekologjike”.

252. Gjykata arrin në përfundimin sa më sipër se, ligji rus përmban rregulla 
të qarta mbi kohëzgjatjen dhe rinovimin e përgjimeve që ofrojnë 
mbrojtje adekuate kundër abuzimit, por dispozitat AAOKDH për 
ndërprerjen e masave të mbikëqyrjes nuk japin garanci të mjaftueshme 
kundër ndërhyrjeve arbitrare.

 (Δ) Procedurat që duhen ndjekur për ruajtjen, aksesin, shqyrtimin, 
përdorimin, komunikimin dhe shkatërrimin e të dhënave që përgjohen

253. Ligji rus përcakton se, të dhënat e mbledhura si rezultat i masave të 
mbikëqyrjes sekrete përbëjnë sekret shtetëror dhe duhet të vulosen 
dhe ruhen në kushte që përjashtojnë rrezikun e aksesit të paautorizuar. 
Ato mund t’u zbulohen atyre zyrtarëve të shtetit që me të vërtetë kanë 
nevojë për të dhënat për kryerjen e detyrave të tyre dhe që kanë nivelin 
e duhur të lejes së sigurisë. Duhet të merren masa për të siguruar se 
vetëm sasia e informacionit të nevojshëm për të kryer detyrat është 
vënë në dispozicion. Zyrtari përgjegjës duhet të sigurohet që të dhënat 
janë të ruajtura mirë, të paarritshme për ta pa thyerje të sigurisë që 
është e përcaktuar në mënyrë të qartë (shih paragrafët 51 të 57 më lart). 
Legjislacioni i brendshëm, gjithashtu përcakton kushtet dhe procedurat 
për komunikimin e të dhënave të përgjuara që përmbajnë informacion 
në lidhje me një vepër penale. Ai përshkruan, në veçanti, kërkesat 
për ruajtjen e tyre të sigurt dhe kushtet për përdorimin e tyre si prova 
në procedurë penale (shih paragrafët 58 deri 64 më sipër). Gjykata 
është e bindur se ligji rus përmban rregulla të qarta që rregullojnë 
ruajtjen, përdorimin dhe komunikimin e të dhënave të përgjuara, duke 
minimizuar rrezikun e aksesit të paautorizuar ose zbulimin e tyre (shih, 
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për arsyetim të ngjashëm, Kennedy, cituar më lart, §§ 62 dhe 63 ).
254. Sa i përket shkatërrimi të materialit, e drejta e brendshme parashikon se 

një material duhet të shkatërrohet pas gjashtë muajve nga magazinimi, 
në qoftë se personi në fjalë nuk ka qenë i akuzuar për një vepër penale. 
Nëse personi ka qenë i akuzuar për një vepër penale, gjyqtarit i duhet 
të marrë një vendim, në fund të procedurës penale, për ruajtjen e 
mëtejshme apo shkatërrimin e materialit të përdorur në prova (shih 
paragrafët 65 dhe 66 më lart).

255. Në lidhje me rastet kur personi në fjalë nuk ka qenë i akuzuar për 
një vepër penale, Gjykata nuk bindet me argumentin e ligjit rus që 
lejon ruajtjen e materialit përtej afatit kohor ligjor (shih paragrafin 
188 më lart). Duket se, dispozita e përmendur nga kërkuesi nuk 
zbatohet për rastin specifik të ruajtjes së të dhënave të mbledhura si 
rezultat i përgjimit të komunikimeve. Gjykata e konsideron ruajtjen 
gjashtëmujore si afat të arsyeshëm të përcaktuar në ligjin rus. Në të 
njëjtën kohë, ajo shpreh keqardhjen për mungesën e një kërkese për 
të shkatërruar menjëherë çdo të dhënë që nuk është relevante për 
qëllimin për të cilin është marrë (krahasoni Klass dhe të tjerë, cituar 
më lart, § 52, dhe Kennedy, cituar më lart, § 162 ). Ruajtja automatike 
për gjashtë muaj e të dhënave që nuk lidhen me çështjen nuk mund të 
konsiderohet si e justifikuar sipas Nenit 8.

256. Për më tepër, sa i përket rasteve kur personi ka qenë i akuzuar për një 
vepër penale, Gjykata vëren me shqetësim se ligji rus lejon diskrecion 
të pakufizuar të gjykatësit për të ruajtur apo për të shkatërruar pas 
përfundimit të gjykimit të dhënat e përdorura si prova (shih paragrafin 
66 më lart). Ligji rus nuk u jep qytetarëve e nuk tregon rrethanat në të 
cilat materiali mund të ruhet edhe pas përfundimit të gjykimit. Prandaj, 
Gjykata konsideron se legjislacioni i brendshëm nuk është mjaft i qartë 
në këtë pikë.

(Ε) Autorizimi i përgjimeve
Procedurat e autorizimit
257. Gjykata, në vlerësimin nëse procedurat e autorizimit janë të afta për të 

siguruar se vëzhgimi i fshehtë nuk është urdhëruar pa arsye, në mënyrë 
të parregullt ose pa marrë në konsideratë analizën e shkaqeve, do të 
ketë në vëmendje një numër faktorësh. Këta faktorë përfshijnë, në 
veçanti, autoritetin kompetent për të autorizuar survejimin, qëllimin e 
ti, si dhe përmbajtjen e autorizimit të përgjimit.

258. Për sa i përket autoritetit kompetent për të autorizuar mbikëqyrjen, një 
autoritet jo-gjyqësor mund të jetë në përputhje me Konventën (shih, për 
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shembull, Klass dhe të tjerë, cituar më lart, § 51; Weber dhe Saravia, 
cituar më lart, § 115, dhe Kennedy, cituar më lart, § 31), me kusht që ky 
autoritet është mjaft i pavarur nga ekzekutivi (shih Dumitru Popescu k. 
Rumanisë (nr. 2), nr.71525/01, § 71, 26 prill 2007). .

259. Ligji rus përmban një mbrojtje të rëndësishme kundër arbitraritetit 
të mbikëqyrjes sekrete. Kjo dikton se, çdo përgjim i telefonit ose 
komunikimeve të tjera duhet të jenë të autorizuara nga gjykata (shih 
paragrafët 34 dhe 44 më lart). Agjencia e zbatimit të ligjit duhet të 
kërkojë një autorizim për përgjim dhe të paraqesë një kërkesë të 
arsyetuar për këtë qëllim para një gjyqtari, i cili mund të kërkojë 
materiale mbështetëse (shih paragrafët 37 dhe 46 më lart). Gjyqtari 
duhet të arsyetojë vendimin për të autorizuar përgjimet (shih paragrafët 
38 dhe 44 më lart).

260. Gjykata rithekson se gjykatat kombëtare duhet të jetë në gjendje 
për të verifikuar ekzistencën e dyshimit të arsyeshëm ndaj personit 
në fjalë, në mënyrë të veçantë, nëse ka indikacione faktike për të 
dyshuar që personi ka planifikuar, kryer ose është duke kryer vepra 
penale ose akte të tjera që autorizojnë ndërmarrjen e masave të fshehta 
të vëzhgimit, të tilla si, për shembull, vepra që rrezikojnë sigurinë 
kombëtare. Ajo gjithashtu duhet të konstatojë nëse përgjimi i kërkuar 
përmbush kërkesat e “domosdoshmërisë në një shoqëri demokratike”, 
siç parashikohet nga neni 8 § 2 të Konventës, duke përfshirë edhe nëse 
është në proporcion me qëllimet legjitime të ndjekura, duke verifikuar, 
për shembull nëse është e mundur për të arritur qëllimet me mjete më 
pak kufizuese (shih Klass dhe të tjerë, cituar më lart, § 51; Shoqata për 
Integrim Evropian dhe të Drejtave të Njeriut dhe Ekimdzhiev, cituar 
më lart, §§ 79 dhe 80; Iordachi dhe të tjerë, cituar më lart, § 51; dhe 
Kennedy, cituar më lart, §§ 31 dhe 32).

261. Gjykata vëren se, në Rusi shqyrtimi gjyqësor është i kufizuar në shtrirje. 
Kështu, materialet që përmbajnë informacion në lidhje me agjentë të 
fshehtë apo informatorët e policisë apo në lidhje me organizimin dhe 
taktikat e masave operative të kërkimit, nuk mund të paraqiten te 
gjykatësi dhe për këtë arsye janë përjashtuar nga objekti i shqyrtimit 
(shih paragrafin 37 më lart) të gjykatës. Gjykata konsideron se, 
dështimi për të ditur informacionin e duhur i privon gjyqtarët të 
vlerësojnë nëse ekziston një bazë e mjaftueshme faktike për të dyshuar 
ndaj personit (shih, mutatis mutandis, Liu, cituar më lart, §§ 59-63). 
Gjykata ka deklaruar se, ka teknika që mund të jenë të përshtatshme 
për të adresuar shqetësimet legjitime të sigurisë në lidhje me natyrën 
dhe burimet e informacionit të inteligjencës dhe masat individuale të 
drejtësisë procedurale (shih, mutatis mutandis, Chahal k. Mbretërisë 
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së Bashkuar, 15 nëntor 1996 § 131, Raportet e aktgjykimeve dhe 
vendimeve 1996 V).

262. Për më tepër, Gjykata vëren se në Rusi gjyqtarët nuk janë të udhëzuar 
nga KPrP ose nga AAOKDH, për të verifikuar ekzistencën e një 
“dyshimit të arsyeshëm” ndaj personit në fjalë, apo për të aplikuar testin 
e “nevojës” dhe “proporcionalitetit”. Në të njëjtën kohë, Gjykata vëren 
se, Gjykata Kushtetuese ka sqaruar në vendimet e saj, se barra e provës 
i përket agjensisë, e cila duhet vërtetojë se përgjimi është i nevojshëm 
dhe se gjyqtari që ka shqyrtuar një kërkesë për të verifikuar arsyet e 
kësaj mase dhe të garantojë autorizimin vetëm nëse ai ose ajo është 
e bindur se përgjimin është i ligjshëm, i nevojshëm dhe i justifikuar. 
Gjykata Kushtetuese ka deklaruar gjithashtu se, vendimi që autorizimi 
gjyqësor i përgjimit duhet të përmbajë arsyet dhe i referohet  arsyeve 
specifike për të dyshuar se një vepër penale është kryer apo është në 
vazhdim, ose është duke u organizuar, apo aktivitetet që rrezikojnë 
sigurinë kombëtare, ushtarake, ekonomike apo ekologjike po kryhen, 
si dhe se personi ndaj të cilit kërkohet përgjimi është i përfshirë në 
këto aktivitete kriminale ose të rrezikshme (shih paragrafët 40 për 
të 42 më sipër). Prandaj, Gjykata Kushtetuese ka rekomanduar, se 
kur shqyrtohet në thelb autorizimi i përgjimit, gjykata ruse duhet të 
verifikojë ekzistencën e dyshimit të arsyeshëm ndaj personit në fjalë 
dhe duhet të autorizojë përgjimin, vetëm nëse i plotëson kërkesat e 
domosdoshmërisë dhe proporcionalitetit.

263. Megjithatë, Gjykata vëren se, legjislacioni i brendshëm nuk u kërkon në 
mënyrë eksplicite gjykatave të juridiksionit të përgjithshëm të ndjekin 
mendimin e Gjykatës Kushtetuese, se si një dispozitë legjislative 
duhet të interpretohet në qoftë se mendimi i tillë është shprehur në 
një vendim (shih paragrafin 106 më lart). Në të vërtetë, materialet e 
paraqitura nga kërkuesi tregojnë se gjykatat e brendshme nuk ndjekin 
gjithmonë rekomandimet e lartpërmendura të Gjykatës Kushtetuese, 
të cilat janë të përfshira në vendime dhe jo në gjykime. Kështu, siç 
është pasqyruar edhe në  shënimet analitike të lëshuara nga Gjykatat 
e Qarkut, kërkesat e përgjimit shpesh nuk janë të shoqëruara me 
materiale mbështetëse, gjykatësit e gjykatave të qarkut nuk u kërkojnë 
agjencisë së përgjimit të paraqesë materiale të tilla dhe se një referencë 
e thjeshtë për ekzistencën e informacionit në lidhje me një vepër penale 
apo veprimtari që rrezikojnë sigurinë kombëtare, ushtarake, penale, 
ekonomike apo ekologjike janë konsideruar të jenë të mjaftueshme për 
autorizimin e dhënë. Një kërkesë përgjimi refuzohet vetëm nëse ajo nuk 
është e nënshkruar nga një person kompetent, nuk përmban referenca 
në veprën penale në lidhje me të cilën përgjimi është urdhëruar, ose ka 
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të bëjë një vepër penale për të cilën përgjimi nuk është i lejuar sipas 
ligjit të brendshëm (shih paragrafin 193 më lart). Kështu, shënimet 
analitike të lëshuara nga Gjykatat e Qarkut, të marra së bashku me 
informacionin statistikor për periudhën nga viti 2009 deri në vitin 
2013 (shih paragrafin 194 më lart), tregojnë se, në praktikën e tyre të 
përditshme gjykatat ruse nuk verifikojnë nëse ekziston një “ dyshim i 
arsyeshëm “ndaj personit në fjalë dhe nuk aplikohet testi i “nevojës” 
dhe “proporcionalitetit”.

264. Së fundi, në lidhje me përmbajtjen e autorizimit të përgjimit, ajo duhet 
të identifikojë në mënyrë të qartë personin ose grupin që vendoset nën 
mbikëqyrjen. Identifikimi mund të bëhet me emra, adresa, numrat e 
telefonit ose informacione të tjera përkatëse (shih Klass dhe të tjerët, 
cituar më lart, § 51, Liberty dhe të tjerë, cituar më lart, §§ 64 dhe 65;. 
Dumitru Popescu (nr. 2), cituar më lart, § 78, Shoqata për Integrim 
Evropian dhe të Drejtave të Njeriut dhe Ekimdzhiev, cituar më lart, § 
80, dhe Kennedy, cituar më lart, § 160).

265. Gjykata vëren se, KPrP parashikon se një kërkesë për autorizimin 
e  përgjimit duhet të përmendë në mënyrë të qartë personin, si dhe 
kohëzgjatjen e masës së përgjimit (shih paragrafin 46 më lart). Nga ana 
tjetër, AAOKDH nuk përmban ndonjë kërkesë në lidhje me përmbajtjen 
e kërkesës për përgjimin ose në përmbajtjen e autorizimit të përgjimit. 
Si rezultat i kësaj, gjykatat japin autorizime të përgjimit, të cilat nuk e 
përmendin personin apo numrin e telefonit për t’u përgjuar, por autorizojë 
përgjimin e të gjitha komunikimeve telefonike në zonën ku është 
kryer një vepër penale. Disa autorizime nuk përmendin kohëzgjatjen 
për të cilën është i autorizuar përgjimi (shih paragrafin 193 më lart). 
Gjykata vlerëson se, autorizime të tilla, të cilat nuk janë të ndaluara në 
mënyrë të qartë nga AAOKDH, i japin një diskrecion shumë të gjerë 
autoriteteve të zbatimit të ligjit, për të cilat komunikimit bëhet.

266. Gjykata vëren më tej se, në rastet e urgjencës është e mundur të përgjojë 
komunikimet pa autorizim gjyqësor paraprak deri në dyzet e tetë orë. 
Gjyqtari duhet të informohet për çdo rast të tillë brenda njëzet e katër 
orëve nga fillimi i përgjimit. Në qoftë se nuk ka autorizim gjyqësor të 
lëshuar brenda dyzet e tetë orëve, përgjimi duhet të ndalet menjëherë 
(shih paragrafin 35 më lart). Gjykata ka shqyrtuar edhe procedurën 
“urgjente” të parashikuar në ligjin bullgar dhe zbuloi se ajo ishte në 
përputhje me Konventën (shih Shoqata për Integrim Evropian dhe 
të Drejtave të Njeriut dhe Ekimdzhiev, cituar më lart, §§ 16 dhe 82). 
Megjithatë, në kontrast ligjin bullgar, “procedura urgjente” ruse nuk 
parashikon masa mbrojtëse të mjaftueshme për të siguruar se ajo është 
përdorur me masë dhe vetëm në raste të justifikuara. Kështu, edhe 



251

pse në sferën penale, kufijtë e rekursit të AAOKDH për procedurën 
urgjente në rastet kur nuk ekziston një rrezik i menjëhershëm që një 
shkelje serioze ose veçanërisht e rëndë mund të ketë ndodhur, vëzhgimi 
i fshehtë në lidhje me ngjarjet ose aktivitetete e sigurisë së rrezikuar 
kombëtare, ushtarake, ekonomike apo ekologjike, nuk kufizohet. 
Legjislacioni i brendshëm nuk e kufizon përdorimin e procedurës së 
urgjencës për rastet që përfshijnë një rrezik të menjëhershëm serioz 
për sigurinë kombëtare, ushtarake, ekonomike apo ekologjike. Ajo i lë 
autoriteteve një shkallë të pakufizuar gjykimi në përcaktimin se situata 
është e arsyeshme që të përdoret procedura jo-gjyqësore urgjente, 
duke krijuar mundësi për rekurse abuzive ndaj saj (shih, në të kundërt, 
Shoqata për Integrim Evropian dhe të drejtat e njeriut dhe Ekimdzhiev, 
cituar më lart, § 16). Për më tepër, edhe pse ligjit rus kërkon që një 
gjyqtar të informohet menjëherë për çdo rast të përgjimit urgjent, fuqia 
e tij ose të saj për të autorizuar zgjatjen e masës së përgjimit përtej dyzet 
e tetë orëve është e kufizuar. Ai ose ajo nuk ka fuqi për të vlerësuar nëse 
përdorimi i procedurës urgjente është i justifikuar apo për të vendosur 
nëse materiali i marrë gjatë dyzet e tetë orëve të mëparshme duhet të 
mbahet ose të shkatërrohen (shih, në të kundërt, Shoqata për Integrim 
Evropian dhe të Drejtat e Njeriut dhe Ekimdzhiev, cituar më lart, § 16). 
Ligji rus për këtë rast nuk parashikon një shqyrtim efektiv gjyqësor të 
procedurës urgjente.

267. Duke pasur parasysh konsideratat e mësipërme, Gjykata çmon se 
procedurat e autorizimit të parashikuara nga ligji rus nuk janë të afta 
për të siguruar që masat e mbikëqyrjes sekrete nuk janë të urdhëruara 
rastësisht, të parregullta ose jo të duhura.

Aksesi i autoriteteve në komunikime
268. Gjykata vëren argumentin e kërkuesit se, shërbimet e sigurimit dhe 

policia kanë mjetet teknike për të përgjuar komunikimet telefonike të 
lëvizshme, pa marrjen e autorizimit gjyqësor, pasi ata kanë akses të 
drejtpërdrejtë në të gjitha komunikimet, si dhe aftësia për të përgjuar 
komunikimet e një individi të veçantë ose individëve, nuk është e 
kushtëzuar në sigurimin e një autorizim për ofruesin e shërbimit të 
komunikimit.

269. Gjykata konsideron se, kërkesa për të treguar një autorizim për ofruesin 
e shërbimit të komunikimit para se të merret aksesi në komunikimet 
e një personi është një nga masat mbrojtëse të rëndësishme kundër 
abuzimit nga autoritetet e zbatimit të ligjit, duke siguruar që autorizimi 
i duhur është marrë në të gjitha rastet. Në Rusi, autoritetet e zbatimit të 
ligjit nuk janë të detyruara të tregojnë autorizimin gjyqësor për ofruesin 
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e shërbimit të komunikimit, para se të aksesojnë komunikimet e një 
personi (shih, në të kundërt, Rezoluta e Këshillit të BE-së të cituar në 
paragrafin 145 më lart), përveç në rastet e monitorimit të të dhënave 
të komunikimit nën KPrP (shih paragrafin 48 më lart). Në të vërtetë, 
në bazë të Urdhrit të lëshuar nga Ministria e Komunikacioneve, në 
veçanti shtesat e Urdhrit Nr. 70, ofruesit e shërbimeve të komunikimit 
duhet të instalojnë pajisje duke i dhënë organeve akses të drejtpërdrejtë 
për të gjithë përdoruesit dhe në të gjitha komunikimet telefonike 
të lëvizshme (shih paragrafët 115 deri 122 më sipër ). Ofruesit e 
shërbimeve të komunikimit, gjithashtu kanë detyrim sipas Urdhrit 
nr. 538 për të krijuar bazat e të dhënave për ruajtjen informacionit 
për të gjithë abonentët, dhe shërbimet e ofruara për ta, për tre vjet; 
shërbimet sekrete kanë akses të drejtpërdrejtë në këto baza të dhënash 
(shih paragrafët 132 dhe 133 më lart). Autoritetet e zbatimit të ligjit, 
në këtë mënyrë, kanë qasje të drejtpërdrejtë në të gjitha komunikimet 
telefonike të lëvizshme dhe të dhënat e komunikimit të lidhur me të.

270. Gjykata konsideron se, mënyra në të cilën sistemi i vëzhgimit të fshehtë 
vepron në Rusi i jep shërbimeve të sigurisë e policisë, mjete teknike për 
të anashkaluar procedurën e autorizimit dhe të drejtën të ndërpresë çdo 
komunikim pa marrë autorizim paraprak gjyqësor. Edhe pse mundësia 
e veprimit të pahijshëm ose të tepruar nga një zyrtar i pandershëm dhe 
i pakujdesshëm nuk mund të përjashtohet tërësisht nga çfarëdo sistemi 
(shih Klass dhe të tjerë, cituar më lart, § 59), Gjykata vlerëson se një 
sistem, i tillë si ai rus, i cili mundëson që shërbimet sekrete dhe policia 
të aksesojnë direkt të dhënat e secilit, pa u kërkuar atyre të tregojnë një 
autorizim për ofruesin e shërbimit të komunikimit, ose për dikë tjetër, 
është veçanërisht i prirur për abuzim. Nevoja për masa mbrojtëse 
kundër arbitraritetit dhe abuzimit, pra, duket të jetë mjaft e madhe.

271. Gjykata, pra, do të shqyrtojë me vëmendje të veçantë nëse aranzhimet 
e mbikëqyrjes të parashikuara me ligjet ruse janë të afta për të siguruar 
që të gjitha përgjimet janë kryer në mënyrë të ligjshme dhe në bazë të 
autorizimit të duhur gjyqësor.

(Ζ) Mbikëqyrja e zbatimit të masave sekrete të vëzhgimit
272. Gjykata vëren se Urdhri nr. 70 kërkon që pajisjet e instaluara nga 

ofruesit e shërbimeve të regjistrojnë ose aksesojnë informacionet në 
lidhje me përgjimet (shih paragrafin 120 më lart). Gjykata ka gjetur se, 
detyrimi për agjencitë për të regjistruar të dhënat e përgjimeve është 
veçanërisht i rëndësishëm për të siguruar që organi mbikëqyrës ka pasur 
akses në të dhënat e mbikëqyrëse të ndërmarra (shih Kennedy, cituar 
më lart, § 165). Ndalimi për aksesimin ose regjistrimin e përgjimeve, 
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përcaktuar në ligjin rus e bën të pamundur zbulimin e përgjimeve 
të kryera pa autorizimin e duhur gjyqësor. E kombinuar me aftësinë 
teknike të autoriteteve të zbatimit të ligjit, në bazë të të njëjtit Urdhër 
nr. 70, për të kapur direkt te gjitha komunikimet, kjo dispozitë është 
e paaftë të zbulojë përgjimet e paligjshme dhe për këtë arsye është e 
paefektshme.

273. Në lidhje me mbikëqyrjen e përgjimeve të kryera në bazë të autorizimeve 
të duhura gjyqësore, Gjykata do të shqyrtojë nëse masat e mbikëqyrjes 
ekzistuese në Rusi janë të afta për të siguruar se kërkesat ligjore 
në lidhje me zbatimin e masave të mbikëqyrjes, ruajtjen, aksesin, 
përdorimin, përpunimin, komunikimin dhe shkatërrimin e materialit të 
ndërprerë, respektohen në mënyrë të vazhdueshme.

274. Një gjykatë e cila ka dhënë autorizim për përgjim nuk ka kompetenca 
për të mbikëqyrur zbatimin e tij. Ajo nuk është e informuar për 
rezultatet e përgjimeve dhe nuk ka fuqi për të shqyrtuar nëse kërkesat 
e autorizimit janë në përputhje me të. Gjykatat ruse, në përgjithësi 
nuk kanë kompetencë për të kryer mbikëqyrjen e përgjithshme të 
përgjimeve. Mbikëqyrja gjyqësore është e kufizuar vetëm në fazën 
fillestare të autorizimit. Mbikëqyrja e mëvonshme i është besuar 
Presidentit, Parlamentit, Qeverisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe 
prokurorëve kompetentë të nivelit më të ulët.

275. Gjykata argumenton se, edhe pse është në parim e dëshirueshme që 
t’i besohet kontrolli mbikëqyrës një gjyqtari, mbikëqyrja nga organet 
jo-gjyqësore mund të konsiderohet në përputhje me Konventën, me 
kusht që organi mbikëqyrës të jetë i pavarur nga organet që kryejnë 
mbikëqyrjen, dhe veshur me kompetenca të mjaftueshme për të 
ushtruar një kontroll efektiv dhe të vazhdueshëm (shih Klass dhe të 
tjerë, cituar më lart, § 56).

276. Sa i përket Presidentit, Parlamentit dhe Qeverisë, ligji rus nuk përcakton 
mënyrën në të cilën ata mund të mbikëqyrin përgjimet. Nuk ka rregullore 
në dispozicion të publikut ose udhëzime që përshkruajnë qëllimin e 
shqyrtimit të tyre, kushtet në të cilat mund të kryhet, procedurat për 
shqyrtimin e masave të mbikëqyrjes apo për korrigjimin e shkeljeve 
të zbuluara (shih, për arsyetim të ngjashëm, Shoqata për Integrimin 
Evropian dhe Të drejtat e njeriut dhe Ekimdzhiev, cituar më lart, § 88).

277. Në lidhje me mbikëqyrjen e përgjimeve nga ana e prokurorëve, 
Gjykata vëren se ligji kombëtar përcakton qëllimin, dhe procedurat 
për mbikëqyrjen (shih paragrafët 69 për të 80 më lart). Ajo përcakton 
se, prokurorët mund të kryejnë vazhdimisht inspektime ad hoc të 
agjensive që kryejnë veprimtari operative të kërkimit dhe kanë të 
drejtë të studiojnë dokumentet përkatëse, duke përfshirë edhe ato 
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konfidenciale. Ata mund të marrin masa për të ndaluar ose të korrigjuar 
shkeljet e zbuluara të ligjit dhe për të sjellë para gjykatës përgjegjësit për 
detyrim. Ata duhet të dorëzojnë në Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm, 
raporte gjashtë mujore me detajet e rezultateve të inspektimit. Gjykata 
pranon se, ekziston një kuadër ligjor, i cili siguron të paktën në teori, 
një mbikëqyrje të prokurorëve sesi trajtojnë masat e vëzhgimit sekret. 
Duhet të shqyrtohet nëse prokurorët janë të pavarur nga organet që 
kryejnë mbikëqyrjen, dhe janë të veshur me pushtet dhe kompetencë 
të mjaftueshme për të ushtruar kontroll efektiv dhe të vazhdueshëm.

278. Sa i përket kërkesës së pavarësisë, në rastet e mëparshme, Gjykata ka 
marrë parasysh mënyrën e emërimit dhe statusin ligjor të anëtarëve 
të organit mbikëqyrës. Në veçanti, gjeti mjaft të pavarur trupat e 
përbëra nga anëtarët e parlamentit të mazhorancës dhe opozitës, apo 
të personave të kualifikuar për të mbajtur poste gjyqësore, të emëruara 
ose nga parlamenti ose nga Kryeministri (shih, për shembull, Klass 
dhe të tjerët, cituar më lart, §§ 21 dhe 56; Weber dhe Saravia, cituar 
më lart, §§ 24, 25 dhe 117, Leander, cituar më lart, § 65;.. (shih L. k. 
Norvegjisë, nr.13564/88, vendim i Komisionit i datës 8 qershor 1990), 
dhe Kennedy, të cituar më lart, §§ 57 dhe 166). Në të kundërt, një 
ministër i Punëve të Brendshme, i cili jo vetëm që ishte i emëruar 
politikisht, por dhe anëtar i ekzekutivit, që ishte përfshirë drejtpërdrejt 
në komisionimin e mjeteve të veçanta të mbikëqyrjes, është gjetur të 
jetë jo mjaftueshëm i pavarur (shih Shoqata për Integrim Evropian dhe 
njeriut Të drejtat dhe Ekimdzhiev, cituar më lart, §§ 85 dhe 87). Në 
mënyrë të ngjashme, Prokurori i Përgjithshëm dhe prokurorët e nivelit 
më të ulët janë gjetur gjithashtu të jetë jo mjaftueshëm të pavarur (shih 
Iordachi dhe të tjerë, cituar më lart, § 47).

279. Në kontrast me organet mbikëqyrëse të cituara më lart, në Rusi pro-
kurorët emërohen dhe shkarkohen nga Prokurori i Përgjithshëm, pas 
konsultimit me autoritetet rajonale ekzekutive (shih paragrafin 70 
më lart). Ky fakt mund të ngrejë dyshime për pavarësinë e tyre nga 
ekzekutivi.

280. Për më tepër, roli i prokurorit në mbrojtjen e të drejtave të njeriut nuk 
passjell konflikt interesi (shih Menchinskaya k. Rusisë, nr. 42454/02, 
§§ 19 dhe 38, 15 janar 2009 ). Gjykata vëren se, prokurori nuk është i 
specializuar në mbikëqyrjen e përgjimeve (shih paragrafin 71 më lart). 
Mbikëqyrja përfshin vetëm një pjesë të funksioneve të tyre të gjera 
dhe të shumëllojshme, të cilat përfshijnë ndjekjen dhe mbikëqyrjen e 
hetimeve penale. Në kuadër të funksioneve të tyre të ndjekjes penale, 
prokurorët japin miratimin e tyre për të gjitha kërkesat e parashtruara 
për përgjim nga hetuesit në kuadër të procedurës penale (shih 
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paragrafin 44 më lart). Kjo përzierje e funksioneve brenda zyrës së 
një prokurori, duke dhënë miratimin për kërkesat për përgjime dhe 
pastaj mbikëqyrjen e zbatimit të tyre, mund të ngrijnë dyshime për 
pavarësinë e prokurorëve (shih, me anë të kundërt, Ananyev dhe të 
tjerët k. Rusisë, nr. 42525/07 dhe 60800/08, § 215, 10 janar 2012, në 
lidhje me mbikëqyrjen nga prokurorët të kushteve të paraburgimit, 
është gjetur se prokurorët plotësojnë vis-à-vis kërkesat e pavarësisë).

281. Duke u kthyer tani në kompetencat e prokurorisë, Gjykata vëren se është 
e domosdoshme që organi mbikëqyrës të ketë të gjitha dokumentet 
përkatëse, duke përfshirë materiale të mbyllura dhe të gjithë personat 
e  përfshirë në aktivitete të përgjimit kanë për detyrë të kenë akses në 
çdo material të nevojshëm (shih Kennedy, cituar më lart, § 166). Ligji 
rus përcakton se prokurorët kanë të drejtë të studiojnë dokumentet 
përkatëse, duke përfshirë edhe ato konfidenciale. Megjithatë, është e 
rëndësishme të theksohet se informacioni në lidhje me shërbimet e 
sigurisë, agjentëve të fshehtë dhe në lidhje me taktikat, metodat dhe 
mjetet e përdorura prej tyre, është jashtë fushës së mbikëqyrjes nga 
ana e prokurorëve (shih paragrafin 74 më lart). Qëllimi i mbikëqyrjes 
së tyre është i kufizuar. Për më tepër, përgjimet e kryera nga SHFB në 
fushën e kundërzbulimit mund të inspektohen vetëm pas një ankese 
individuale (shih paragrafin 76 më lart). Për sa kohë individë nuk janë 
të njoftuar për përgjimet (shih paragrafin 81 më lart dhe paragrafin 
289 më poshtë), nuk ka gjasa që një ankesë kundër tyre të depozitohet 
ndonjëherë. Si rezultat, masat e mbikëqyrjes në lidhje me kundër-
inteligjencën de facto i shpëtojnë mbikëqyrjes nga prokurorët.

282. Kompetenca e trupit mbikëqyrës në lidhje me çfarëdo shkelje është 
gjithashtu një element i rëndësishëm për vlerësimin e efektivitetit të 
mbikëqyrjes së tij (shih, për shembull, Klass dhe të tjerë, cituar më 
lart, § 53, ku agjencia duhet menjëherë të ndërpriste përgjimin, pasi 
Komisioni G10 e konsideroi të paligjshëm ose të panevojshëm, dhe 
Kennedy, cituar më lart, § 168, ku duhej të shkatërrohej sa më shpejt të 
ishte e mundur çdo material i marrë nga përgjimi, sepse Komisioneri 
për Përgjimin e Komunikimeve zbuloi se përgjimi ishte i paligjshëm). 
Gjykata është e bindur se prokurorët kanë kompetenca të caktuara në 
lidhje me shkeljet e zbuluara prej tyre. Kështu, ata mund të marrin 
masa për të ndaluar ose korrigjuar shkeljet e ligjit dhe për të sjellë 
para gjykatës përgjegjësit për detyrimin (shih paragrafin 79 më lart). 
Megjithatë, nuk ka asnjë dispozitë të veçantë që kërkon shkatërrimin e 
materialit të marrë në mënyrë të paligjshme (shih Kennedy, cituar më 
lart, § 168).

283. Gjykata duhet të shqyrtojë nëse aktivitetet e organit mbikëqyrës janë 



256

të hapura për shqyrtim publik (shih, për shembull, L. k. Norvegjisë, 
cituar më lart, ku mbikëqyrja e kryer nga Komiteti Kontrollit, i 
raportohet çdo vit Qeverisë dhe raportet publikohen e diskutohen nga 
Parlamenti; Kennedy, cituar më lart, § 166, mbikëqyrja e përgjimeve 
kryhet nga Komisioneri i Përgjimit të Komunikimeve, i raportohet çdo 
vit kryeministrit, raporti është dokument publik sepse diskutohet para 
Parlamentit, dhe, nga ana tjetër, Shoqata për Integrim Evropian dhe të 
Drejtave të Njeriut dhe Ekimdzhiev, cituar më lart, § 88, ku Gjykata gjeti 
shkelje, pasi as ministri i Punëve të Brendshme dhe as ndonjë zyrtar 
tjetër nuk duhet të raportojnë rregullisht për një organ të pavarur, ose 
publikut të gjerë, për sa i përket funksionimit të përgjithshëm të sistemit 
ose masave të aplikuara në raste të veçanta). Në Rusi, prokurorët 
duhet të dorëzojnë në Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm raporte 
gjashtëmujore të detajuara mbi rezultatet e inspektimit. Megjithatë, 
këto raporte kanë të bëjnë me të gjitha llojet e masave operative të 
kërkimit, pa përgjimet, pasi ato gëzojnë trajtim të veçantë. Për më 
tepër, raportet përmbajnë vetëm informacione statistikore për numrin 
e inspektimeve të realizuara dhe numrin e shkeljeve të zbuluara, pa 
specifikuar natyrën e shkeljeve apo masat e marra për t’i korrigjuar 
ato. Rëndësi merr fakti se raportet janë dokumente konfidenciale. Ata 
publikohen, apo vihen në dispozicion të publikut (shih paragrafin 80 
më lart). Nga kjo del se në Rusi, mbikëqyrja nga prokurorët është kryer 
në një mënyrë që nuk është e hapur për njohje dhe shqyrtim publik.

284. Së fundi, Gjykata vëren se është Qeveria, ajo që duhet të ilustrojë me 
shembuj të përshtatshëm efikasitetin praktik të masave të mbikëqyrjes 
(shih, mutatis mutandis, Ananyev dhe të tjerë, cituar më lart, §§ 
109 dhe 110). Për këtë, qeveria ruse nuk ka paraqitur asnjë raport 
inspektimi apo vendime të prokurorëve që urdhërojnë marrjen e 
masave për të ndaluar ose të korrigjuar shkelje të ligjit. Qeveria nuk 
ka demonstruar se mbikëqyrja e masave sekrete të vëzhgimit nga ana 
e prokurorisë, është efektive në praktikë. Gjykata gjithashtu merr në 
konsideratë moskompetencën e prokurorëve për të pasur akses në 
materialet e klasifikuara në lidhje me përgjimet (shih paragrafin 14 më 
lart). Shembulli, gjithashtu ngre dyshime për efektivitetin praktik të 
mbikëqyrjes nga ana e prokurorëve.

285. Në pikëpamje të defekteve të identifikuara më lart, dhe duke marrë 
parasysh rëndësinë e veçantë të mbikëqyrjes në një sistem ku 
autoritetet e zbatimit të ligjit kanë akses të drejtpërdrejtë në të gjitha 
komunikimet, Gjykata konsideron se mbikëqyrja e përgjimeve ashtu 
siç është e organizuar aktualisht është jo e aftë për të ofruar garanci 
adekuate dhe efektive kundër abuzimit.
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(Η) Njoftimi për përgjimin e komunikimeve dhe mjetet juridike 
       në dispozicion
286. Gjykata do të kthehet në çështjen e njoftimit të përgjimit të komuni-

kimeve, e cila është e lidhur pazgjidhshmërisht me efektivitetin 
e mjeteve juridike para gjykatave (shih Jurisprudencën cituar në 
paragrafin 234 më lart).

287. Nuk mund të jetë e realizueshme në praktikë të kërkohet njoftim në 
të gjitha rastet. Pas pezullimit të këtyre masave, aktiviteti ose rreziku 
i marrjes së një serie të veçanta masash vëzhguese mund të vazhdojë 
për vite, madje edhe dekada. Njoftimi i individit të prekur nga masa e 
pezulluar, mund të rrezikojë qëllimin afatgjatë të mbikëqyrjes. Për më 
tepër, një njoftim i tillë mund të shërbejë për të zbuluar metodat e punës 
dhe fushat e funksionimit të shërbimeve të inteligjencës, dhe ndoshta 
të identifikojë agjentët e tyre. Prandaj, fakti që personat në fjalë nuk 
janë njoftuar dhe më pas përgjimi ndaj tyre është ndërprerë, sugjeron 
se ndërhyrja nuk ishte “e nevojshme në një shoqëri demokratike”, 
sikurse edhe mosvënia në dijeni e palës. Nëse njoftimi i palës do të 
ishte realizuar do të sigurohej efikasiteti i ndërhyrjes. Njoftimi duhet të 
kryhet sa më shpejt të jetë e mundur, pa rrezikuar qëllimin e masës (shih 
Klass dhe të tjerët, cituar më lart, § 58, dhe Weber dhe Saravia , cituar 
më lart, § 135). Gjykata gjithashtu merr parasysh Rekomandimin e 
Komitetit të Ministrave që rregullon përdorimin e të dhënave personale 
në sektorin e policisë, i cili parashikon se në rastet kur të dhënat në 
lidhje me një individ janë mbledhur dhe ruajtur pa dijeninë e tij ose të 
saj, edhe nëse të dhënat janë fshirë, ai ose ajo duhet të informohet sa 
më shpejt është e mundur, pa u paragjykuar aktiviteti i policisë (§ 2.2, 
shih paragrafin 143 më lart).

288. Në rastet e Klass dhe të tjerët dhe Weber dhe Saravia, Gjykata shqyrtoi 
legjislacionin gjerman në lidhje me njoftimin pas përfundimit të 
përgjimit, i cili parashikonte se duhej të bëhej njoftimi sa më shpejt 
të jetë e mundur, por pa rrezikuar qëllimin e masës së marrë. Gjykata 
deklaroi se Komisioni G10, i cili kishte fuqinë për të vendosur nëse një 
individ që po përgjohet duhet të njoftohet ose jo për masën, autoritet i 
pavarur. Gjykata gjeti se, dispozita në fjalë ka siguruar një mekanizëm 
efektiv të njoftimit, e cila ka kontribuar në mbajtjen e ndërhyrjes brenda 
kufijve të asaj që ishte e nevojshme për arritjen e qëllimeve legjitime 
(shih Klass dhe të tjerë, cituar më lart, § 58, dhe Weber dhe Saravia, 
cituar më sipër, § 136). Në rastet e Shoqatës për Integrim Evropian 
dhe të Drejtave të Njeriut dhe Ekimdzhiev dhe Dumitru Popescu (nr. 
2), Gjykata konstatoi se mungesa e parashikimit që subjekti i përgjimit 
duhet të njoftohet në çdo rast, është e papajtueshme me Konventën, 



258

pasi e privon atë nga mundësia për të kërkuar zhdëmtim për ndërhyrje 
të paligjshme dhe shkelje të nenit 8. Mjetet në dispozicion sipas ligjit 
kombëtar janë më tepër teorike dhe iluzore sesa praktike dhe efektive. 
Ligji kombëtar shmang një mbrojtje të rëndësishme, atë kundër 
përdorimit të papërshtatshëm të mjeteve të posaçme të përgjimit 
(shih Shoqata për Integrim Evropian dhe të Drejtave të Njeriut dhe 
Ekimdzhiev, cituar më lart, §§ 90 dhe 91, dhe Dumitru Popesku (nr. 
2), cituar më lart, § 77). Në të kundërt, në rastin e Kennedy mungesa e 
parashikimit që subjekti i përgjimit duhet të njoftohet në çdo rast ishte 
në përputhje me Konventën, për shkak se në Mbretërinë e Bashkuar 
çdo person i cili dyshonte se komunikimet e tij ishin përgjuar ose mund 
të përgjoheshin, kishte të drejtë të ankohej në Tribunalin e Hetimit, 
juridiksioni i të cilës nuk varet nga dhënia e njoftimit për përgjimin, që 
kishte pasur përgjim të komunikimeve të tij/saj (shih Kennedy, cituar 
më lart, § 167).

289. Duke u kthyer në rrethanat e çështjes në fjalë, Gjykata vëren se në 
Rusi personat e përgjuar nuk janë të njoftuar për këtë fakt në asnjë 
moment dhe rrethanë. Nëse nuk ka nisur proces penal kundër subjektit 
përgjimit dhe të dhënat e përgjuara të jenë përdorur si prova, ose nëse 
nuk ka pasur një rrjedhje informacioni, personi i përgjuar nuk ka gjasa 
të zbulojë se komunikimet e tij ose të saj janë përgjuar.

290. Gjykata merr parasysh faktin se një person i cili është vënë në dijeni se 
komunikimet e tij ose të saj janë përgjuar, mund të kërkojë informacion 
në lidhje me të dhënat përkatëse (shih paragrafin 81 më lart). Vlen të 
përmendet në lidhje me këtë se për të paraqitur një kërkesë të tillë 
personi duhet të jetë në posedim të fakteve për të cilat ai ose ajo i ishte 
nënshtruar përgjimit. Gjykata vijon se aksesi i personit në informata 
është i kushtëzuar me aftësinë e tij për të provuar se komunikimet ishin 
përgjuar. Për më tepër, subjekti i përgjimit nuk ka të drejtë aksesi në 
dokumente në lidhje me përgjimin e komunikimeve të tij ose të saj; ai 
ose ajo në rastin më të mirë ka të drejtë të marrë informacion në lidhje 
me të dhënat e mbledhura për të. Një informacion i tillë është dhënë 
vetëm në rrethana shumë të kufizuara, si psh. në qoftë se fajësia e tij nuk 
është vërtetuar në përputhje me procedurën e parashikuar me ligj, ai ose 
ajo nuk është akuzuar apo akuzat kanë rënë, pasi pretendohet se vepra 
nuk është kryer, apo një ose më shumë elemente të veprës penale kanë 
humbur. Gjithashtu i rëndësishëm është fakti se vetëm informacion që 
nuk përmban sekrete shtetërore mund t’i zbulohet subjektit të përgjuar. 
Në bazë të ligjit rus, mjetet e përdorura në aktivitetet operative të 
kërkimit, metodat e përdorura, zyrtarët e përfshirë dhe të dhënat e 
mbledhura përbëjnë sekret shtetëror (shih paragrafin 52 më lart). Duke 
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patur parasysh karakteristikat e mësipërme të ligjit rus, mundësia për 
të marrë informacion në lidhje me përgjimet është jo efektive.

291. Gjykata, për të bërë vlerësimin e efektivitetit të mjeteve juridike në 
dispozicion sipas ligjit rus, do të mbajnë parasysh faktorët e mësipërm, 
mungesa e njoftimit dhe mungesa e një mundësie efektive për të 
kërkuar dhe marrë informacion në lidhje me përgjimet nga autoritetet.

292. Ligji rus parashikon që një person që pretendon se të drejtat e tij ose të 
saj kanë qenë ose janë duke u shkelur nga një zyrtar shtetëror, mund të 
ankohen te një zyrtar më i lartë, prokurori, ose gjykata (shih paragrafin 
83 më lart). Gjykata rithekson se apelimi hierarkik pranë drejtuesit të 
drejtpërdrejtë të zyrtarit, veprimet e të cilit po kundërshtohen, nuk i 
plotëson standardet e nevojshme të pavarësisë për të formuar mbrojtje 
të mjaftueshme kundër abuzimeve të autoriteteve (shih, për arsyetim 
të ngjashëm, Khan k. Mbretërisë së Bashkuar , nuk ka 35394/97, §§ 
45-47, GJEDNJ 2000 V,. Dumitru Popescu (. jo 2), cituar më lart, § 72, 
dhe Avanesyan, cituar më lart, § 32). Prokurorit, gjithashtu i mungon 
pavarësia dhe ka fushë të kufizuar rishikimi, siç u tregua më lart (shih 
paragrafët 277 për 285 më lart). Mbetet të konstatohet nëse ankesa në 
gjykatë mund të konsiderohet si mjet efektiv.

293. Ka katër procedura gjyqësore të cilat, sipas Qeverisë, mund të përdo-
ren nga një person që dëshiron të ankohen në lidhje me përgjimin 
e komunikimeve të tij: apelimi, apelimi në Kasacion, shqyrtimi-
mbikëqyrës ndaj vendimit gjyqësor që autorizon përgjimin e 
komunikimeve; shqyrtimi gjyqësor, sipas nenit 125 të KPrP, sipas Aktit 
të Shqyrtimit Gjyqësor dhe Kapitullit 25 të Kodit të Procedurës Civile; 
dhe ankesa për shpërblim dëmi jashtëkontraktor në bazë të nenit 1069 
të Kodit Civil. Gjykata do t’i shqyrtojë ato në vijim.

294. Seti i parë i procedurave, i cili iniciohet nga Qeveria është apelimi, 
apelimi në Kasacioni ose shqyrtimi mbikëqyrës ndaj vendimit 
gjyqësor që autorizon përgjimin e komunikimeve. Edhe pse, Gjykata 
Kushtetuese ka deklaruar qartë se subjekt i përgjuar nuk kishte të 
drejtë të ankohet kundër vendimit gjyqësor që autorizon përgjimin 
e komunikimeve të tij (shih paragrafin 40 më lart; shih gjithashtu 
Avanesyan, cituar më lart, § 30), legjislacioni i brendshëm hesht 
për mundësinë e paraqitjes së një apelimi në Kasacion. Duke pasur 
parasysh se Qeveria nuk parashtroi asnjë shembull të praktikës së 
brendshme të rasteve të shqyrtimit në Kasacion, Gjykata ka dyshime të 
forta për ekzistencën e një të drejte të tillë. Në të njëjtën kohë, subjekti 
i përgjuar ka të drejtë të kërkojë shqyrtim mbikëqyrës (shih paragrafin 
43 më lart). Për paraqitjen e kësaj kërkese, personi në fjalë duhet të 
jetë i vetëdijshëm se ekziston vendimi gjyqësor. Edhe pse Gjykata 
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Kushtetuese është shprehur se nuk është e nevojshme të bashkëlidhet 
një kopje e vendimit gjyqësor të kontestuar (ibid.), është e vështirë 
të imagjinohet se si një person mund të paraqesin një kërkesë të tillë 
pa pasur të paktën informacionin minimal për vendimin, si datën e tij 
dhe gjykatën që e ka nxjerrë. Në mungesë të parashikimit ligjor mbi 
njoftimin e  personit që po përgjohet, është shumë e vështirë, thuajse 
e pamundur që personi i përgjuar të marrë këtë informacion, vetëm 
nëse do të të jepet në kontekstin e procedimeve penale, apo ka pasur 
rrjedhje informacioni.

295. Për më tepër, ankesa në bazë të nenit 125 të KPrP mund të paraqitet 
vetëm nga një person  pjesëmarrës në procedurën penale, ndërkohë 
që procedura është pezulluar (shih paragrafët 88 dhe 89 më lart). 
Ky mjet është në dispozicion vetëm për personat që kanë dijeni për 
përgjimin në kuadër të procedimeve penale kundër tyre. Ai nuk mund 
të përdoret nga një person për të cilin nuk ka nisur procedura penale 
dhe nuk e di nëse komunikimet e tij ose të saj janë përgjuar. Qeveria 
nuk parashtroi ndonjë vendim gjyqësore që kishte shqyrtuar ankesën 
sipas nenit 125 të KPrP për përgjimin e komunikimeve. Prandaj, nuk 
u arrit të ilustrohej me shembuj nga praktika gjyqësore efikasiteti 
praktik i mjeteve të brendshme, për setin e parë të procedurave (shih 
për arsyetim të ngjashëm, Rotaru, cituar më lart, § 70, dhe Ananyev 
dhe të tjerë, cituar më lart, §§ 109 dhe 110).

296. Në lidhje me ankesën e shqyrtimit gjyqësor sipas Aktit të Shqyrtimit 
Gjyqësor, kapitullit 25 të Kodit të Procedurës Civile, Kodit të ri 
të Procedurës Administrative dhe kërkesës për shpërblim dëmi 
jashtëkontraktor sipas nenit 1069 të Kodit Civil, barra e provës për 
të treguar se përgjimi është kryer dhe se të drejtat e tij ose të saj ishin 
duke shkelur, i përket paditësit (shih paragrafët 85, 95, 96 dhe 105 
më lart). Në mungesë të njoftimit ose disa formave të aksesit në 
dokumente zyrtare në lidhje me përgjimet një barrë prove e tillë është 
praktikisht e pamundur të realizohet nga subjekti i përgjuar. Edhe në 
çështjen konkrete, gjykatat e brendshme refuzuan kërkesën, sepse 
subjekti i përgjuar kishte dështuar të provonte se komunikimet e tij 
telefonike ishin përgjuar (shih paragrafët 11 dhe 13 më lart). Gjykata 
vëren se Qeveria parashtroi disa vendime gjyqësore të marra në bazë 
të Kapitullit 25 të Kodit të Procedurës Civile ose nenit 1069 të Kodit 
Civil (shih paragrafët 220 për 223 më lart). Megjithatë, të gjitha këto 
vendime, me një përjashtim, kishin të bënin me kërkimet apo marrjen 
e dokumenteve ose objekteve, që janë, pjesë të masave operative të 
kërkimit të të dhënave dhe janë kryer me dijeninë e personit në fjalë. 
Vetëm një vendim gjyqësor ka të bëjë përgjimin e komunikimeve. Në 
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këtë rast, barra e provës u shkarkua nga subjekti, për shkak se ai mori 
dijeni për përgjimin e komunikimeve në rrjedhën e procedurës penale 
kundër tij.

297. Më tej, Gjykata merr parasysh argumentin e qeverisë se ligji rus 
parashikon mjetet juridike penale për shpërdorimin e detyrës, grumbu-
llimin e paautorizuar ose shpërndarjen e informacionit në lidhje me jetën 
private dhe shkeljen e të drejtës së qytetarëve për privatësi të komunikimeve 
private dhe familjare. Për arsyet e përcaktuara në paragrafët e mësipërm 
këto mjete, gjithashtu janë në dispozicion vetëm për personat të cilët 
provojnë të paktën disa informacione faktike në lidhje me përgjimin e 
komunikimeve të tyre (shih paragrafin 24 më lart).

298. Gjykata arrin në përfundimin se mjetet e përmendura nga Qeveria janë 
në dispozicion vetëm për personat që janë në posedim të informacionit 
në lidhje me përgjimin e komunikimeve të tyre. Prandaj, efektiviteti 
i tyre është penguar nga mungesa e një parashikimi se subjekti në 
çdo rast duhet të njoftohet për përgjimin, apo t’i jepet një mundësi 
e përshtatshme për të kërkuar dhe marrë informacion nga autoritetet 
në lidhje me përgjimet. Prandaj, Gjykata konstaton se ligji rus nuk 
parashikon një mjet efektiv gjyqësor kundër masave sekrete të 
përgjimit, në rastet kur nuk është iniciuar një procedurë penale ndaj 
subjektit përgjimit. Nuk është detyrë e Gjykatës për të vendosur nëse 
mjetet do të jenë efektive në rastet kur një individ mëson në lidhje me 
përgjimin e komunikimeve të tij/saj gjatë procedurave penale kundër 
tij (shih, megjithatë, Avanesyan, cituar më sipër, ku disa nga këto mjete 
janë gjetur të jenë të paefektshme në lidhje me përgjimet e subjekteve).

299. Së fundi, në lidhje me mjetet juridike për të kundërshtuar para gjyka-
tave ruse pamjaftueshmërinë e pretenduar të masave mbrojtëse kundër 
abuzimit, Gjykata nuk është e bindur nga argumenti i Qeverisë që 
mjete të tilla janë efektive (shih paragrafët 156 dhe 225 më lart). Në 
lidhje me mundësinë për të kundërshtuar AAOKDH para Gjykatës 
Kushtetuese, Gjykata vëren se Gjykata Kushtetuese ka shqyrtuar 
kushtetutshmërinë e AAOKDH në shumë raste dhe zbuloi se ajo ishte 
në përputhje me Kushtetutën (shih paragrafët 40 deri 43, 50, 82 dhe 
85-87 lart). Në rrethana të tilla Gjykata konstaton se nuk ka gjasa që 
një ankesë nga kërkuesi para Gjykatës Kushtetuese, që ngre të njëjtat 
çështje që tashmë janë shqyrtuar prej saj, të ketë perspektivë për 
sukses. Gjykata nuk është e bindur se një kundërshtim i Urdhrit nr. 
70 para Gjykatës së Lartë, apo gjykatave më të ulëta do të përbënte 
një mjet efektiv. Në të vërtetë, kërkuesi në procedimet e brendshme 
ka kundërshtuar Urdhrin Nr. 70. Megjithatë, gjykatat si ajo e Qarkut 
ashtu dhe ajo e Rrethi kanë konstatuar se kërkuesi nuk kishte të drejtë 
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të sfidonte Urdhrin, pasi pajisjet ishin instaluar në pajtim me Urdhrin 
dhe në vetvete nuk përbënin ndërhyrje në privatësinë e komunikimeve 
të tij (shih paragrafët 10, 11 dhe 13 më lart). Me rëndësi është fakti se 
Gjykata Supreme deklaroi se Urdhrit nr. 70 ishte më shumë me natyrë 
teknike, sesa ligjore (shih paragrafin 128 më lart).

300. Duke pasur parasysh vlerësimet e mësipërme, Gjykata konstaton se 
ligji rus nuk siguron mjete të efektshme ankimi për një person që 
dyshon se ai ose ajo i është nënshtruar përgjimit të fshehtë. Duke 
privuar subjektin e përgjimit nga mundësia efektive e kundërshtimit 
të përgjimeve, ligji rus i shmanget një mbrojtje të rëndësishme, asaj 
kundër përdorimit jo të duhur të masave të përgjimit sekret.

301. Për arsyet e mësipërme, Gjykata hedh poshtë kundërshtimin e Qeverisë 
se nuk janë ezauruar mjetet e brendshme ligjore.

(Θ) Përfundimi
302. Gjykata konstaton se dispozitat ligjore ruse që rregullojnë përgjimet 

e komunikimeve nuk japin garanci të mjaftueshme dhe efektive ndaj 
arbitraritetit dhe rrezikut të abuzimit, garanci të cilat janë të natyrshme 
në çdo sistem të përgjimit të fshehtë. Veçanërisht rreziku është i lartë në 
një sistem, ku shërbimet sekrete dhe policia kanë akses të drejtpërdrejtë 
me mjete teknike në të gjitha komunikimet telefonike celulare. Në 
veçanti, rrethanat në të cilat autoritetet publike janë të autorizuara të 
përdorin masat sekrete të përgjimit nuk janë të përcaktuara me qartësi 
të mjaftueshme. Dispozitat nuk japin garanci të mjaftueshme kundër 
ndërhyrjeve arbitrare. Ligji i brendshëm lejon ruajtjen automatike të të 
dhënave dhe nuk është mjaft i qartë për rrethanat në të cilat materiali 
do të ruhet, apo shkatërrohet pas përfundimit të gjykimit. Procedurat 
e autorizimit të përgjimeve nuk janë të afta të sigurojnë se masat e 
mbikëqyrjes sekrete janë urdhëruar vetëm kur ka qenë “e nevojshme 
në një shoqëri demokratike”. Mbikëqyrja e përgjimeve, ashtu siç 
është e organizuar për momentin në Rusi, nuk është në përputhje me 
kërkesat e pavarësisë, të cilat janë të mjaftueshme për të ushtruar një 
kontroll efektiv dhe të vazhdueshëm, shqyrtim publik dhe efektivitet 
në praktikë. Efektiviteti i mjeteve minohet nga mungesa e njoftimit të 
përgjimeve, apo aksesit në dokumente të lidhura me përgjimet.

303. Është e rëndësishme të theksohet, që të metat në kornizën ligjore të 
identifikuara më lart, kanë ndikim në funksionimin aktual të sistemit 
të përgjimit të fshehtë që aplikohet në Rusi. Gjykata nuk është e bindur 
me pohimin e Qeverisë se të gjitha përgjimet në Rusi janë kryer në 
mënyrë të ligjshme në bazë të autorizimit të duhur gjyqësor. Shembujt 
e paraqitura nga kërkuesi në procedimet e brendshme (shih paragrafin 
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12 më lart) dhe në procedurën para Gjykatës (shih paragrafin 197 më 
lart) tregojnë ekzistencën e praktikave arbitrare dhe abuzive, e cila 
duket se vjen për shkak të garancive të pamjaftueshme të ofruara nga 
ligj (shih, për arsyetim të ngjashëm, Shoqata për Integrim Evropian 
dhe të Drejtave të Njeriut dhe Ekimdzhiev, cituar më lart, § 92, dhe, me 
kontrast, Klass dhe të tjerë, cituar më lart, § 59, dhe Kennedy, të cituar 
më lart, §§ 168 dhe 169).

304. Duke pasur parasysh mangësitë e identifikuara më sipër, Gjykata 
konstaton se ligji rus nuk i plotëson kriteret për cilësisë e tij dhe është 
i paaftë për ta kufizuar ndërhyrjen në të drejtat e individëve vetëm për 
aq sa është e nevojshme në një shoqëri demokratike.

305. Në përputhje me rrethanat, gjykata deklaron se ka pasur shkelje të 
nenit 8 të Konventës.

II. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 13 TË KONVENTËS
306. Kërkuesi u ankua se ai nuk kishte asnjë mjet efektiv për ankesën e 

tij sipas Nenit 8. Ai është mbështetur 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.”

307. Duke pasur parasysh gjetjet në bazë të nenit 8 të Konventës në 
paragrafët 286 deri në 300 më lart, Gjykata konsideron se kërkimi në 
bazë të nenit 13 të Konventës është i lidhur ngushtë me kërkimin sipas 
nenit 8 dhe për këtë arsye duhet të shpallet i pranueshëm, por nuk është 
e nevojshme të shqyrtohen veçmas (shih Liberty dhe të tjerë, cituar më 
lart, § 73).

III. ZBATIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS
308. 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
309. Kërkuesi pretendoi 9,000 euro (EUR) në lidhje me dëmin jopasuror.
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310. Qeveria parashtroi se kërkesa ishte e tepruar, duke marrë parasysh se 
kërkuesi kishte kundërshtuar ligjin rus in abstracto pa qenë në asnjë 
mënyrë i prekur personalisht nga ai. Thjesht konstatimi i shkeljes, do 
të përbënte shpërblim të drejtë të mjaftueshëm.

311. Gjykata thekson se, në kuadrin e ekzekutimit të vendimeve në përputhje 
me nenin 46 të Konventës, në një vendim në të cilin gjen shkelje të 
Konventës ose protokolleve të saj, imponohet mbi shtetin e paditur një 
detyrim ligjor, jo vetëm për t’i paguar personave të interesuar shumat e 
dhëna me anë të shpërblimit të drejtë, por edhe për të zgjedhur, subjekt 
i mbikëqyrjes nga ana e Komitetit të Ministrave, masat e përgjithshme 
dhe/ose, nëse është e përshtatshme, masat e veçanta që do të adoptohen 
në sistemin e  brendshëm ligjor, në mënyrë që t’i jepet fund shkeljes 
së gjetur nga Gjykata dhe të bëhen të gjitha dëmshpërblimet e 
mundshme për pasojat e saj, në një mënyrë të tillë që të rivendoset 
sa më shumë të jetë e mundur situata ekzistuese para shkeljes. Për 
më tepër, në ratifikimin e Konventës, shtetet kontraktuese kanë marrë 
përsipër të sigurojnë që ligji i tyre i brendshëm është në përputhje me 
të (shih Shoqata për Integrim Evropian dhe të Drejtave të Njeriut dhe 
Ekimdzhiev, cituar më lart, § 111, me referenca të mëtejshme).

312. Gjykata konsideron se thjesht konstatimi i shkeljes përbën mjaftueshëm 
shpërblim të drejtë dëmin jopasuror të shkaktuar kërkuesit.

B. Kostot dhe shpenzimet
313. Para Dhomës, kërkuesi pretendoi 26,579 rubla ruse (RUB, rreth 670 

euro (EUR) në datën e dorëzimit) për shpenzimet postare dhe të 
përkthimit. Ai e mbështeti pretendimin në fatura postare, shërbimin e 
faksit dhe një kontratë e shërbimeve të përkthimit.

314. Para Dhomës së Madhe, kërkuesi pretendoi 22,800 paund (GBP, rreth 
29,000 euro në datën e dorëzimit) dhe 13,800 euro për tarifat ligjore, 
duke u mbështetur në orët e punës së avokatëve të tij. Duke u bazuar në 
fatura, ai gjithashtu pohoi se i ishin dashur 6,833.24 GBP (rreth 8,700 
euro në datën e dorëzimit) për përkthim, udhëtime dhe shpenzime të 
tjera administrative.

315. Qeveria e pranoi kërkesën për kostot dhe shpenzimet e bëra para Dhomës 
për shkak se ajo është mbështetur me dëshmi të dokumentuara. Në 
lidhje me pretendimet për kostot dhe shpenzimet e bëra para Dhomës 
së Madhe, Qeveria parashtroi se pretendimet ishin dorëzuar më shumë 
se një muaj pas seancës. Për sa i përket tarifave ligjore, Qeveria 
parashtroi se një pjesë e këtyre shpenzimeve mbulonin punën e kryer 
nga përfaqësuesit përpara se kërkuesi të kishte nënshkruar formularin 
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dhe se ende nuk ishte përfaqësues në emër të zonjës Levine. Për më 
tepër, numri i përfaqësuesve dhe numri i orëve të shpenzuara nga ana 
e tyre për përgatitjen e çështjes ka qenë i tepruar. Nuk kishte prova se 
kërkuesi kishte paguar tarifat ligjore në fjalë ose ishte nën një detyrim 
ligjor ose kontraktual për t’i paguar ato. Për sa i përket shpenzimeve 
të tjera administrative dhe përkthimeve, Qeveria parashtroi se kërkuesi 
nuk kishte paraqitur dokumente që tregojnë se ai kishte paguar shumat 
e pretenduara. Ai nuk provoi se shpenzimet e përkthimit kanë qenë 
me të vërtetë të nevojshme, duke pasur parasysh se disa nga avokatët 
e kërkuesve flisnin rusisht. Tarifat e pretenduara për përkthyesit ishin 
të tepruara. Së fundi, shpenzimet e udhëtimit kishin qenë të tepruara.

316. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një kërkues ka të drejtën e rimbursimit 
të kostove dhe shpenzimeve vetëm në masën që ka provuar se këto 
kanë qenë në të vërtetë të nevojshme, domosdoshme dhe arsyeshme. 
Në rastin në fjalë, duke pasur dokumente e shqyrtuara dhe kriteret e 
mësipërme, Gjykata çmon të arsyeshme të caktojë shumën e 40.000 
EURO për mbulimin e shpenzimeve, plus çdo taksë që mund të jetë në 
ngarkim të kërkuesit.

C. Interesi i munguar
317. Gjykata çmon të nevojshme se përqindja e interesit të munguar duhet 

të bazohet në normën marzhinale të huadhënies së Bankës Qendrore 
Evropiane, së cilës duhet t’i shtohen tre pikë përqindje.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA:
318. Bashkohet njëzëri me meritat dhe kundërshtimet e Qeverisë në lidhje 

me mungesën e statusit të viktimës dhe mos ezaurimit të mjeteve 
të brendshme ligjore nga ana e kërkuesit dhe e deklaron kërkesën e 
pranueshme;

319. Vendos, njëzëri, se ka pasur shkelje të nenit 8 të Konventës dhe rrëzon 
kundërshtimet e mësipërme të qeverisë;

320. Vlerëson njëzëri se nuk ka nevojë për të shqyrtuar kërkesën sipas nenit 
13 të Konventës;

321. Vendos me gjashtëmbëdhjetë vota pro dhe një kundër, se thjesht 
konstatimi i shkeljes përbën në vetvete shpërblim të drejtë të 
mjaftueshëm për çdo dëm jomaterial të pësuar nga kërkuesi;

Vendos, njëzëri,
(A) se shteti i paditur duhet t’i paguajë kërkuesit, brenda tre muajsh 
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40.000 EURO (dyzet mijë euro), plus çdo taksë që mund të jetë e 
tatueshme, në lidhje me kostot dhe shpenzimet;

(B) që nga skadimi i periudhës tre mujore të përmendur më lart, deri në 
zgjidhjen e çështjes, interes do të paguhet mbi shumat e mësipërme 
në një normë të barabartë me normën marzhinale të huadhënies 
së Bankës Qendrore Evropiane gjatë periudhës së shpërblimit të 
munguar, plus tre pikë përqindje;

322. Rrëzon, njëzëri, pjesën tjetër të pretendimeve të kërkuesit për shpërblim 
të drejtë.

Hartuar në anglisht dhe frëngjisht, dhe marrë në seancë publike në Gjykatën 
Evropiane të të Drejtave të Njeriut, Strasburg, 4 dhjetor 2015.

Lawrence Early       Dean Spielmann
     Këshilltar             Kryetar

Në përputhje me nenin 45 § 2 të Konventës dhe Nenin 74 § 2 të Rregullores 
së Gjykatës, opinionet alternative i janë bashkëngjitur këtij vendimi:

(A) Opinioni alternativ i gjyqtarit Dedov;
(B) Opinioni pjesërisht mospajtues i gjyqtarit Ziemele.
 
                                                                                                                 D.S.

T.L.E.

OPINIONI ALTERNATIV I GJYQTARIT DEDOV

1. Kompetenca e Gjykatës për të shqyrtuar ligjin e brendshëm in abstracto.
Siç vuri në dukje Qeveria, dyshimet mund të ekzistojnë si për kompetencën 

e Gjykatës për të shqyrtuar cilësinë dhe efektivitetin e së drejtës së brendshme in 
abstracto pa statusin e viktimave të kërkuesve, pa përcaktuar fillimisht nëse ka 
patur ndërhyrje në të drejtën e tij për respektimin e jetës private në praktikë, dhe 
jo teorikisht.

Kjo qasje është përdorur tashmë nga Gjykata në raste të përgjimit për të 
parandaluar abuzimet e mundshme me pushtetin. Në dy raste kryesore, Kennedy 
kundër Mbretërisë së Bashkuar (nr. 26839/05, §§ 122-123, 18 maj 2010) dhe 
Klass dhe të tjerët kundër Gjermanisë (6 shtator 1978 § 34, seria A nr. 28), 
kundër dy shteteve të shquar demokratike, përkatësisht të Mbretërisë së Bashkuar 
dhe Republikës Federale të Gjermanisë, Gjykata ka konfirmuar efektivitetin e 
sistemeve përkatëse të brendshme kundër arbitraritetit. Megjithatë, për fat të keq, 
ne nuk mund të injorojmë faktin se të dyja këto shtete kanë qenë kohët e fundit të 
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përfshira në skandale të mëdha të përgjimeve. Së pari, bisedat telefonike celulare 
të Kancelares Federale të Gjermanisë u kapën në mënyrë të paligjshme nga ana 
e shërbimit sekret kombëtar; dhe së dyti, autoritetet në Mbretërinë e Bashkuar i 
ofruan shërbimeve të SHBA informacion sekret në lidhje me të gjithë ish bazën e 
të dhënave të komunikimeve shtetërore, si rezultat autoritetet amerikane ishin në 
gjendje të përgjonin të gjithë qytetarët e Mbretërisë e Bashkuar, pa iu nënshtruar 
asnjë mbrojtje e sigurie të brendshme.

Kjo tregon se ka diçka të gabuar në përfundimin e Gjykatës. Ndoshta do 
të jetë më efektive në  rastet e kërkesave individuale, në mënyrë që Gjykata të 
ketë mundësi për të ndërhyrë e gjetur  shkelje të Konventës, sikurse në të vërtetë 
ajo rregullisht gjen shkelje në lidhje me kërkimet e pajustifikuara të kërkuesve. 
Në përgjithësi, problemi në këto raste nuk ka të bëjë me kompetencat e dhëna 
gjykatave të brendshme, por me mënyrën në të cilën gjyqtarët autorizojë kryerjen 
e hetimit.

Qasja e Gjykatës në lidhje me zbatimin aktual të ligjit mund të ndryshojë sa i 
përket ndërhyrjes potenciale. Si më poshtë shembuj nga rasti Kennedy:

“119. Gjykata ka deklaruar vazhdimisht në jurisprudencën e saj se zakonisht 
detyra e saj nuk është për të shqyrtuar ligjin përkatës dhe praktikën in abstracto, 
por për të përcaktuar nëse mënyra në të cilën ato janë aplikuar përbën shkelje të 
Konventës  (shih, ndër të tjera, Klass dhe të tjerë, cituar më lart, § 33;.. NC k. 
Italisë [GC], nr. 24952/94, § 56, GJEDNJ 2002-X, dhe Krone Verlag GmbH & 
Co. KG k. Austrisë (nr. 4.), nr. 72331/01, § 26, 9 nëntor 2006). “;

dhe nga rastin Klass:
“36 ... Gjykata e sheh të papranueshme që siguria e gëzimit të të drejtave të 

garantuara nga Konventa mund të largohet në këtë mënyrë nga fakti i thjeshtë se 
personi në fjalë është vënë në dijeni të shkeljes. E drejta për rekurs e personave 
potencialisht të prekur nga vëzhgimi i fshehtë duhet të mbështetet në nenin 25 ..., 
pasi nëse do të mbështetej në Nenin 8 ... rreziku për mosaplikim është më i lartë“.

Megjithatë, skandalet gjermane dhe angleze të përmendura më lart 
konfirmojnë se, herët a vonë, individi në fjalë do të vihet në dijeni të përgjimit. 
Mund të gjeni shembuj përkatës në kontekstin rus (shih Shimovolos kundër 
Rusisë, nr. 30194/09, 21 qershor 2011). Kërkuesi në rastin në fjalë nuk është 
në dijeni të ndonjë përgjimi të komunikimeve të tij, dhe ky fakt nuk mund të 
injorohet nga Gjykata.

.. Gjykata, në praktikën e saj ka shmangur raste që shqyrton in abstracto 
(shih Silver dhe të tjerët Mbretërinë e Bashkuar  25 mars 1983 Seria A nr. 61, 
§ 79;.. Nikolova kundër Bullgarisë [GC], nr. 31195/96, § 60, GJEDNJ 1999 II, 
Nexhdet Şahin dhe Perihan Şahin kundër Turqisë [GC], nr. 13279/05, §§ 68-70, 
20 tetor 2011;.... Sabanchiyeva dhe të tjerët kundër Rusisë, nr 38450/05, § 137, 
GJEDNJ 2013;.. dhe Monnat kundër Zvicrës, ka 73604/01, §§ 31-32, GJEDNJ 
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2006- X). Kështu, mund të supozohet se rastet e përgjimit janë unike, për këtë 
arsye duhet të dimë shkaqet pse gjykata ndryshon qasjen e saj të përgjithshme për 
shqyrtimin e rasteve të tilla. Megjithatë, edhe pse nuk është analizuar ndryshimi 
i qasjes, edhe nëse legjislacioni krijon rrezikun e arbitraritetit, duhet të shohim 
rezultatin e këtij arbitraritetit. Unë nuk jam i sigurt se disa shembuj (që nuk lidhen 
me çështjen e kërkuesit) provojnë se i gjithë sistemi i masave mbrojtëse duhet të 
rishikohet dhe të forcohet. Unë do të pranoja një qasje të tillë, nëse do të kishte 
një dyndje të madhe të kërkesave të përsëritura që tregojnë se Urdhrit nr. 70 
(në lidhjen e pajisjeve të përgjimit në rrjetet operatorëve) nuk është i një natyre 
teknik, por një problem strukturor në Rusi. Nëse është ky rasti, kemi nevojë për 
një procedurë pilot dhe një gjykim pilot në lodhje me të.

Çdo rast në të cilin Gjykata ka gjetur shkelje të Konventës (më shumë 
se 15.000 gjykime) është i bazuar në shpërdorimin e pushtetit, madje edhe kur 
legjislacioni i brendshëm është me cilësi të mirë. Çdo abuzim me pushtetin është një 
çështje e etikës, dhe nuk mund të eliminohet vetëm me anë të masave legjislative.

Gjykata është shprehur në mënyrë të vazhdueshme se detyra e saj nuk është 
që të shqyrtojë ligjin vendor dhe praktikën in abstracto ose të shprehet mbi 
pajtueshmërinë e dispozitave të legjislacionit me Konventën, por të përcaktojë 
nëse mënyra në të cilën ato janë aplikuar, ose në të cilën kërkuesit janë prekur 
përbën shkelje të Konventës (shih, midis autoriteteve të tjera, në të nenit 14, 
Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas dhe të tjerë kuadër Austrisë, nr. 
40825/98, § 90, 31 korrik 2008).

Neni 34 i Konventës nuk është një institutit i llojit actio popularis për 
interpretimin e Konventës; ai nuk lejon që individët të ankohen kundër një ligji 
in abstracto, thjesht sepse ata mendojnë se është në kundërshtim me Konventën. 
Në parim, që individuale të konsiderohet e pranueshme, nuk mund të pretendohet 
thjesht ekzistenca e një ligji që shkel të drejtat individit sipas Konventës, por 
është e nevojshme që ligji duhet të jetë zbatuar në dëm të tij (shih Klass, cituar 
më lart, § 33). Këto parime nuk duhet të zbatohen në mënyrë arbitrare.

2. Legjislatura dhe gjyqësori: 
Gjykata duhet të respektojnë dallimet:
Në këtë rast është shumë e rëndësishme në aspektin e ndarjes së funksioneve 

ndërmjet Gjykatës dhe  Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, siç 
është e nevojshme për të ndarë pushtetin e legjislativit dhe gjyqësorit. Asambleja 
Parlamentare miraton rekomandime, rezoluta dhe mendime, të cilat shërbejnë 
si udhërrëfyes për Komitetin e Ministrave, qeveritë kombëtare, parlamentet dhe 
partitë politike. Në fund të fundit, me konventat, legjislacionin dhe praktikën, 
Këshilli i Evropës promovon të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit. 
Ai monitoron progresin e shteteve anëtare në këto fusha dhe bën rekomandime 
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përmes organeve të pavarura monitoruese eksperte. Gjykata Evropiane e të 
Drejtave të Njeriut sundon mbi kërkesat individuale apo shtetërore që pretendojnë 
shkelje të të drejtave civile dhe politike të përcaktuara në Konventën Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut. Duke marrë parasysh ndarjen e mësipërme të funksioneve, 
shqyrtimi i një çështjeje in abstracto është i ngjashëm me një raport ekspertësh, 
por jo me një gjykim.

Morten Kjaerum, Drejtori i Agjencisë së Bashkimit Evropian për të Drejtat 
e Njeriut (FRA), iu drejtua një debati të përbashkët për të drejtat themelore 
në Komisionin Evropian Parlamentar për Liritë Civile, Drejtësi dhe Punët e 
Brendshme (LIBE) në 4 shtator 2014. Ai theksoi:

“Zbulimet e përgjimeve në masë të Snowden nxorën në pah faktin se mbrojtja 
e të dhënave personale është nën kërcënim. Mbrojtja e së drejtës së privatësisë 
është larg të qenit e mjaftueshme, kur shikojmë se në të gjithë Evropën, pas 
debateve të vitit të kaluar, mirëpresim shumë kërkesa të Parlamentit Evropian të 
Agjencisë së të Drejtave Themelore për të hetuar më tej të drejtat dhe garancitë 
themelore në kuadrin e programeve të përgjimit në shkallë të gjerë. Dhe natyrisht 
ju do të informoheni me siguri në fund të këtij viti në lidhje me gjetjet e kësaj 
kërkese të veçantë.

Por kjo situatë nuk ka të bëjë vetëm me programet e mëdha të përgjimit, 
sepse ka edhe dyshime rreth mekanizmave të përgjimit në fushën e mbrojtjes së 
të dhënave të përgjithshme. Kur ne i japim të dhëna autoriteteve shëndetësore, 
tatimore, apo edhe institucioneve të tjera, publike apo private, shohim se strukturat 
kombëtare mbikëqyrëse në BE aktualisht janë shumë të dobëta për të përmbushur 
misionin e tyre. Autoritetet që merren me mbrojtjen e të dhënave dhe janë të 
vendosura në të gjitha Shtetet Anëtare kanë një rol të rëndësishëm në zbatimin e 
sistemit të përgjithshëm të mbrojtjes së të dhënave, por kompetencat dhe burimet 
e autoriteteve kombëtare për mbrojtjen e të dhënave duhet të forcohen urgjentisht 
dhe pavarësia e tyre duhet të jetë e garantuar .

Së fundi, unë dua të nxjerr në pah se ata që ruajnë të dhënat, qoftë institucione 
private apo publike, duhet të jenë të përgjegjshëm, në një nivel shumë më të lartë 
se ai që ne shohim sot, nëse masat mbrojtëse që ata përpunojnë nuk janë në 
standardet e duhura.”

Këto vërejtje i drejtohen anëtarëve të rinj të Parlamentit Evropian (dhe jo 
gjyqtarëve), duke ngritur çështje shqetësuese në të gjithë Evropën dhe duke 
bërë thirrje për një sistem më të sofistikuar të mbrojtjes së të dhënave. Qëllimi i 
fjalimit është të iniciojë një debat publik në mënyrë që të gjeni masa efektive dhe 
të promovojë standardet e duhura etike në shoqëri; salla gjyqësore nuk është vend 
i përshtatshëm për një debat të tillë.

Unë do të sugjeroja që Gjykata duhet të përqendrohet më shumë në ndërhyrjet 
e veçanta dhe efektivitetin e masave në vend, në mënyrë që të parandalojë këto 
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shkelje (si Gjykata zakonisht e bën në të gjitha kategoritë e tjera të rasteve). 
Kjo është detyra kryesore e Gjykatës: të vendosë se një ndërhyrje ka ndodhur 
dhe më pas të shqyrtojë nëse ndërhyrja ishte e ligjshme dhe e nevojshme në një 
shoqëri demokratike. Është etikë e papranueshme për gjyqtarët që të prezumojnë 
se çdo qytetar në një vend të caktuar mund të jetë nën vëzhgim të fshehtë, të 
paligjshëm dhe në padijeni të fakteve. Një gjykim nuk mund të iniciohet mbi 
bazën e supozimeve.

Gjykata ka përdorur shumë mjete për të luftuar kundër shkeljeve. Njëri prej 
tyre ishte të gjente shkelje të nenit 10, për shkak të refuzimit të një shërbimi të 
inteligjencës për t’i siguruar informacion organizatës së kërkuesit për personat 
që janë nën përgjim elektronik për një periudhë të caktuar (Iniciativa e të Rinjve 
për të Drejtat e Njeriut v. Serbisë, nr. 48135/06 , 25 qershor 2013). Në pjesën 
operative të këtij gjykimi, Gjykata ftoi Qeverinë për të siguruar që informacioni i 
kontestuar është vënë në dispozicion të organizatës (pa pritur për masat që do të 
propozohen nga Komiteti i Ministrave). E njoh këtë si një masë efektive dhe një 
sukses gjyqësor.

3. Duhet të zhvillohet qasja ndaj “mundësive të arsyeshme”:
Caktimi i statusit të viktimës së kërkuesit është pjesë integrale e procesit 

gjyqësor. Neni 34 i Konventës parashikon se “ Gjykata mund të marrë kërkesat 
nga çdo person, organizatë joqeveritare ose grup individësh që pretendojnë të jenë 
viktima të një shkeljeje nga një prej Palëve të Larta Kontraktuese të të drejtave të 
parashtruara në Konventë ose në protokollet e saj.

Palët e Larta Kontraktuese zotohen të mos pengojnë në ndonjë mënyrë 
ushtrimin efektiv të kësaj të drejte.”. Nocioni i “viktimës” nuk nënkupton 
ekzistencën e paragjykimit (shih Brumărescu kundër Rumanisë [GC], nr. 
28342/95, § 50, KEDNJ 1999 VII).

Gjykata ka vendosur më parë se, ekzistenca e një regjimi të përgjimit mund 
të ndërhyjë në jetën private dhe shkelja e të drejtave ishte e justifikueshme vetëm 
kur ka pasur një “mundësi të arsyeshme” se një person i është nënshtruar përgjimit 
të paligjshëm (shih Esbester kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 18601/91, 
vendim i Komisionit i datës 2 prill 1993;... Redgrave kundër Mbretërisë së 
Bashkuar , aplikimi nr. 202711/92, vendim i Komisionit i datës 1 shtator 1993;.. 
dhe Matthews kundër Mbretërisë së Bashkuar, aplikimi nr. 28576/95, vendim i 
Komisionit i datës 16 tetor 1996). Të gjitha referencat e mësipërme i përkasin 
papranueshmërisë së kërkimeve, pasi të gjitha supozimet mbi përgjimin janë 
konsideruar haptazi të pabazuara.

Megjithatë, Gjykata ndryshoi qëndrimin e saj plotësisht në rastin Klass: 
“... nuk mund të përjashtohet se masat e përgjimit sekret janë aplikuar apo se 
kërkuesi ishte potencialisht në rrezik për t’iu nënshtruar masave të tilla” (Klass, 
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cituar më lart, §§ 125-129). Sot ne shohim se ky ndryshim në praktikën gjyqësore 
nuk ishte efektiv.

Termi “mundësi të arsyeshme” do të thotë se ka pasoja negative për një 
kërkues, i cili është potencialisht objekt i vëzhgimit të fshehtë, për shkak të disa 
informacioneve që janë vënë në dispozicion të autoriteteve përmes përgjimit, 
dhe duke mos përjashtuar mundësinë që ky informacion mund të jetë vënë në 
dispozicion të të tretëve. Gjykata aplikoi këtë qasje të rrezikshme në shqyrtimin e 
meritave të çështjes, duke supozuar se personat të cilët janë objekt i mbikëqyrjes 
së fshehtë nga autoritetet nuk janë gjithmonë të informuar për masa të tilla kundër 
tyre, dhe në këtë mënyrë është e pamundur për kërkuesit të tregojnë se ndonjë 
nga të drejtat e tyre është shkelur. Në këto rrethana, Gjykata arriti në përfundimin 
se kërkuesit duhet të konsiderohen se kanë të drejtën për të paraqitur një kërkesë 
edhe në qoftë se ata nuk mund të tregojnë se janë viktima. Kërkuesit në Klass 
dhe Liberty (Liberty dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 58243/00, 1 
korrik 2008) ishin avokatë dhe teorikisht “ata mund të ishin subjekt i vëzhgimit të 
fshehtë si pasojë e kontakteve që mund të kenë me klientët, të cilët mund të jenë 
të dyshuar për veprimtari të paligjshme “(Klass, § 37).

Në rastin Kennedy, kërkuesi pretendoi se thirrjet lokale nuk vinin në telefonin 
e tij dhe ai kishte marrë një numër të madh thirrje të humbura fiktive. Kërkuesi 
dyshonte se ky fenomen po ndodhte për arsye se posta, telefoni dhe e-mail i tij 
ishin vënë nën përgjim. Gjykata e mori këtë fakt në konsideratë serioze, duke 
hedhur poshtë kundërshtimet e Qeverisë se kërkuesi kishte dështuar për të treguar 
se ka pasur shkelje të nenit 8, dhe se nuk kishte “mundësi të arsyeshme” për ta 
besuar këtë gjë. Gjykata i hodhi poshtë pretendimet e pashtershme të Qeverisë, 
pavarësisht nga fakti se kërkuesi nuk kishte kontrolluar cilësinë e shërbimeve të 
komunikimit me operatorin e tij, por kishte bërë kërkesë për akses si subjekt i 
MI5 dhe GCHQ (agjencitë e zbulimit të Mbretërisë së Bashkuar përgjegjëse për 
sigurinë kombëtare), sipas Aktit të Mbrojtjes së të Dhënave 1998.

Nëse do t’i kthehemi çështjes në fjalë, mund të konkludohet se lidhja që 
ekziston ndërmjet pajisjeve të telekomunikacionit dhe atyre të përgjimit, nuk 
nënkupton domosdoshmërish se ka ndodhur përgjimi i bisedave telefonike 
të kërkuesit. As Gjykata nuk mund të bazojë gjetjet e saj në prezumimin e 
ekzistencës së “mundësisë për kryerjen e veprimeve të pahijshme, pandershme 
ose pakujdesshme nga ana e zyrtarëve publikë” (shih Klass, §§ 49, 50, 59,.. Weber 
dhe Saravia kundër Gjermanisë (dec)., 54934/00, § 106, GJEDNJ 2006 XI; 
Kennedy, §§ 153-154). Po ashtu, Gjykata nuk mund të prezumojë (në mënyrë që 
të ekzaminojë rastin in abstracto) ekzistencën e dhunës shtetërore ndaj lëvizjeve 
opozitare, apo institucioneve të tjera demokratike, edhe nëse rezoluta përkatëse 
ishte miratuar nga Asambleja Parlamentare. Gjykata duhet të ruajë paanshmërinë 

dhe neutralitetin e saj.
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4. Roli i gjyqësorit në shoqërinë civile
Megjithatë, unë kam votuar pro pranueshmërisë së kërkesës dhe shkeljes së 

Nenit 8 të Konventës, sepse mbrojtja e komunikimeve private kundër përgjimeve 
arbitrare ka rëndësi themelore në shoqëri, veçanërisht përgjimet në kontekstin 
jo-kriminal, nuk janë adresuar në procedimet e brendshme. Gjykata ruse refuzoi 
gabimisht të trajtojë pretendimet e kërkuesit për themelin e çështjes, duke iu 
referuar natyrës teknike të urdhrave të kundërshtuara ministrore. Si gjyqtar 
kombëtar, nuk mund të injoroj faktin se ekziston një dyshim i përhapur në shoqërinë 
ruse se figurat politike dhe ekonomike, duke përfshirë aktivistë të të drejtave të 
njeriut, aktivistë të opozitës dhe liderët, gazetarët, zyrtarët shtetërorë, menaxherët e 
pronës shtetërore përgjohen, me fjalë të tjera, të gjithë ata që janë të përfshirë në 
çështjet publike. Një dyshim i tillë është bazuar në përvojën e kaluar të regjimit 
totalitar sovjetik, dhe madje edhe në historinë e gjatë të Perandorisë Ruse.

Ky vendim mund të shërbejë si bazë për përmirësimin e legjislacionit në 
sferën e aktiviteteve operative të kërkimit dhe për krijimin e një sistemi efektiv 
të kontrollit publik mbi përgjimet. Për më tepër, ky vendim tregon se në qoftë se 
dyshimi i përhapur ekziston në shoqëri, dhe në qoftë se nuk ka asnjë mundësi tjetër 
për shoqërinë për të hequr këtë dyshim pa një kontratë sociale, ligj, apo praktikë 
kombëtare dhe problemi nuk është identifikuar nga degët e tjera të pushtetit, 
gjyqësori duhet të jetë aktiv në mënyrë që të lehtësojë këto ndryshime. Për më 
tepër, nëse nuk ka mjete të tjera në dispozicion për të mbrojtur demokracinë dhe 
sundimin e ligjit. Ky është një rol i rëndësishëm që gjyqësori duhet të luajë në 
shoqërinë civile.

Gjykata mund të kritikohet për dështimin për të dhënë një arsyetim më 
specifik in abstracto brenda kontekstit shoqëror, pasi Dhoma ka ndjekur vetëm 
vet jurisprudencën e saj. Megjithatë, gjykimi në këtë rast është i vështirë, pasi 
para se të arrijnë në përfundimet e tyre, gjyqtarëve i është dashur të vendosnin 
nëse janë të padobishme të gjitha mjetet e tjera. Në të kundërt, në rastin e Clapper 
kundër Amnesty International USA (568 US ___ (2013), Gjykata e Lartë nuk 
arriti të shkojë më tej në arsyetim, pavarësisht nga ekzistenca e një programi të 
mbikëqyrjes në masë dhe “dyshimit të gjerë” për ekzistencën e këtij programi 
(ose, me fjalë të tjera shkruar nga gjyqtari Breyer si mendim pakice, dëmi ka 
më shumë gjasa të ndodhë në ngjarjet e ardhshme, duke patur në konsideratë 
konkluzionet e nxjerra nga praktika dhe njohja e thjeshtë e natyrës njerëzore). 
Gjykata e rrëzoi si të pamjaftueshëm argumentin e paditësit (duke përfshirë të 
drejtat e njeriut, organizatat juridike dhe media) se ata kishin të ngjarë të ishin 
subjekt i përgjimeve për shkak të natyrës së punës së tyre.

Unë do të ndalem këtu, duke ia lënë diskutimet gjyqësorit, aktivistëve, apo 
akademikëve. Do të doja thjesht ta mbyllja mendimin tim duke cituar vërejtjen e 
Edward Snowden: “Çdo fitore e gjykatës, çdo ndryshim në ligj, tregon se faktet 
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janë më bindëse se frika. Si shoqëri, rizbulojmë se vlera e së drejtës nuk është në 
atë që fshihet, por në atë që e mbron”.

OPINIONI PJESËRISHT KUNDËRSHTUES I GJYQTARIT ZIEMELE
1.  Unë pajtohem plotësisht me konstatimin e shkeljes në këtë rast. Gjykata 

ka dhënë një vendim shumë të rëndësishëm në parim, pasi vëzhgimi i 
fshehtë i kryer në mënyrën e përshkruar në faktet e çështjes është, në thelb 
e tij, në përputhje me sundimin e ligjit dhe parimeve të demokracisë.

2.  Vetëm në një kontekst të caktuar nuk mund të pajtohet me vendimin 
e Gjykatës, mosdhënien e kompensimit për dëmin jo pasuror. Unë 
konsideroj se pretendimi i kërkuesit për dëm ishte shumë i arsyeshëm 
(shih paragrafin 309 të aktgjykimit), por thjesht konstatimi i shkeljes, nuk 
është shpërblim i përshtatshëm për situatën specifike të kërkuesit. Prandaj 
votova kundër dispozitës operative nr. 4.



Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

SEKSIONI I PESTË

ÇËSHTJA RUSLAN YAKOVENKO k. UKRAINËS

(Kërkesë nr. 5425/11)

VENDIM
(themeli)

STRASBURG

4 Qershor 2015

Përfundimtar
 

04/09/2015

Ky vendim është përfundimtar, sipas nenit 44 § 2 të Konventës. 
Ai mund t’i nënshtrohet korrigjimeve.
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Në çështjen e RuslanYakovenko k. Ukrainës,

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (seksioni i pestë), me trup gjykues 
të përbërë prej:

MarkVilliger, President, 
AngelikaNußberger, 
Boštjan M. Zupančič, 
GannaYudkivska, 
Vincent A. De Gaetano, 
AndréPotocki, 
AlešPejchal,gjyqtarë, 
dheMilanBlaško, Zëvendës Kancelar seksioni,

Pas shqyrtimit me dyer të mbyllura më 21 prill 2015,
Jep këtë vendim, i cili u mor në datën e lartpërmendur:

PROCEDURA

1.  Çështja ka filluar në bazë të kërkesës (nr. 5425/11)kundër Ukrainës drejtuar 
në Gjykatë, sipas nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të 
Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga një shtetas ukrainas, 
z.RuslanAnatoliyovychYakovenko (“kërkuesi”), më 17 janar 2011.

2.  Kërkuesi u përfaqësua nga z. O.V. Levytskyy, avokat që ushtronte 
profesionin nëKiev. Qeveria e Ukrainës (“Qeveria”) u përfaqësua nga 
agjenti i saj,z.NazarKulchytskyy.

3.  Kërkuesi u ankua në lidhje me paligjshmërinë e ndalimit të tij dhe shkeljen 
e së drejtës së tij për të apeluar në procedurën penale.

4.  Më12 dhjetor 2012kërkesa iu komunikua Qeverisë.

FAKTET

I.  RRETHANAT E ÇËSHTJES

5.   Kërkuesi ka lindur në vitin 1979 dhe jeton në Korolivka, Kiev.
6.  Më 12 korrik 2010, gjykata e qytetit të Bila Tserkva (“gjykata e Bila 

Tserkva”), e shpalli kërkuesin fajtor për shkaktimin e lëndimeve të 
rënda trupore kundrejt z. N. më 12 maj 2006. Megjithësekjo vepër 
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penale dënohej nga pesë deri në tetë vite burgim, gjykata e konsideroi 
të mundshmevendosjen e një sanksioni më të butë për kërkuesin. Ajo 
mori parasysh, në veçanti, faktin se ai e kishte pranuar fajësinë dhe kishte 
shprehurpendesë. Kështu, gjykata e dënoi kërkuesin me katër vjet e 
shtatë muaj burgim. Ai gjithashtu vendosi të përfshijë në pjesën e shlyer 
të dënimit të kërkuesitperiudhën prej 20 tetorit 2005 deri në 3 maj 2006 
(gjashtë muaj dhe katërmbëdhjetë ditë), gjatë së cilës ai kishte qenë i 
arrestuar për një tjetër çështje penale. Së fundi, gjykata vuri në dukje se 
në përcaktimin e dënimit të kërkuesitajo kishte marrë parasysh faktin se ai 
“kishte kaluar më shumë se katër vjet në ambientet e paraburgimit, në të 
cilin kushtet e ndalimit ishin konsiderueshëm më të ashpra se në burgjetku 
vuhet dënimi me burgim dhe vendimet e tij tëmëparshme urrëzuan”. Nuk 
ka asnjë informacion të mëtejshëm mbi paraburgimin e lartpërmendur të 
mëparshëm të kërkuesi, çështjetë tjera penale ndaj tij, apopër vendimet 
që janë rrëzuar.

7.   Gjithashtu, në pjesën operative të vendimit, Gjykata e Bila Tserkva vendosi 
që kërkuesi të vazhdonte tëqëndronte në një qendër paraburgimi (Sizo) si 
një masë parandaluese në pritje të hyrjes në fuqi të këtij vendimi. Ai më 
tej vuri në dukje se vendimi mund të kundërshtohet brenda pesëmbëdhjetë 
ditëve nga data e shpalljes së saj.

8.  Më 15 korrik 2010 afati i dënimit të kërkuesit përfundoi dhe ai i kërkoi 
administratës sëSizo-së lirimin e tij. Kërkesa e tij u refuzua. Megjithatë, 
në të njëjtën ditë, administrata e Sizos, kërkoi nga Gjykata e Bila Tserkva 
leje për lirimin e kërkuesit, me kusht që ai të angazhohej se nuk do të 
fshihej, duke qenë se e kishte shlyer tërësisht dënimin. Nuk pati asnjë 
përgjigje.

9.  Më 19 korrik 2010, avokati i kërkuesit aplikoi përsëri në administratën 
Sizo për lirimin e menjëhershëm të klientit të tij. Ai parashtroi, në mënyrë 
të veçantë, se nuk kishte baza për vazhdimin ndalimit të tij. Një kopje e 
kësaj letre iu dërgua edhe Zyrës së Prokurorit të Kievit.

10. Më 27 korrik 2010, afati pesëmbëdhjetë ditor për paraqitjen e ankimit 
kundër vendimit të datës 12 korrik 2010 përfundoi dhe, në mungesë të një 
ankimi, aimori formë të prerë.

11.  Në të njëjtën ditë administrata e SIZO-s i shkroi avokatit të kërkuesit se 
nuk mund të lironte kërkuesin deri sa të ndryshohej masa parandaluese 
në lidhje me të apo vendimi të bëhej përfundimtar. Në letrën e tyre sillej 
nëvëmendjen e personit të cilit i adresohej se, në çdo rast, ishte Gjykata e 
Bila Tserkva që autorizonte lirimin e kërkuesit.

12. Më 29 korrik 2010, kur SIZO urdhrin e gjykatës për të ekzekutuar 
gjykimin përfundimtar, kërkuesi u lirua.
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13.  Më 5 gusht 2010, Departamenti i Shtetit për Burgjet i shkroi avokatit të 
kërkuesit, në përgjigje të kërkesave të tij për lirimin e vonuar të klientit të 
tij, se nuk ka pasur shkelje të Kodit të Procedurës Penale.

II. E DREJTA E BRENDSHME E ZBATUESHME 
     NË KOHËN E NGJARJEVE

A.  Kodi i Procedurës Penale (1960)
14. Neni 148 specifikonte qëllimin dhe arsyet për zbatimin e masave të 

sigurimit. Ai parashikonte, në veçanti, se vendosja e masës së sigurimit 
bëhej kur kishte baza të mjaftueshme për të besuar se një i dyshuar, i 
akuzuar, i pandehur apo një idënuarmund të përpiqej të arratisej, nuk 
respektonte vendimet procedurale, pengonte zbardhjen e së vërtetës në 
njëçështjeose mund të përfshihej në aktivitete kriminale.

15.  Në fazën e procedurave gjyqësore një i paraburgosur mund të lirohej vetëm 
në bazë të vendimit të gjyqtarit ose gjykatës (neni 165). Siç përcaktohet 
edhe në nenin 165, një masë sigurimimund të hiqejose ndryshohej nëse 
nuk ishte më e nevojshme kjo masë apoçdo masëtjetërsiguruese.

16. Ndërsa gjatë hetimeve paraprake një i paraburgosur duhej liruar menjë-
herë nga administrata e institucionit përkatës tëparaburgimit nëse afati 
i mbajtjes së tij indaluar kishte përfunduar dhe nuk kishtenjë vendim 
gjyqësor për zgjatjen e këtij afatideri në atomomente (neni 156,in fine), 
ose nuk kishte ndonjë parashikim në lidhje me modalitetet e lirimit të të 
ndaluarit në fazën e procedurave gjyqësore.

17. Neni 274 kishte tëbënte me vendosjen, heqjen ose ndryshimin e një 
masesigurimi nga gjykata. Ajo detyronte gjykatën ti referohej dispozitave 
përkatëse të kapitullit 13 (“masat e sigurimit” - nenet 148 deri 165-3).

18. Bazuar në nenin 324,gjykata që jep vendimin e dënimit, vendos, në 
veçanti, në lidhje me masën e sigurimit që duhet zbatuar ndaj një personi 
të dënuar derisa vendimi të bëhet përfundimtar.

19. Neni 343 përsëriste në thelb dispozitën e mësipërme dhe specifikonte 
me tej se gjykata mund të kthejë një të dënuar në paraburgim si një 
masë sigurimi vetëm në rastet e parashikuara në dispozitat përkatëse të 
kapitullit 13.

20. Neni 358 listonte çështjet, të cilat gjykata e apelit mund t’i merrte parasysh 
në një seancë përgatitore. Ajo mund të vendoste, veçanërisht, për të ndryshuar, 
hequr apo vendosur një masë sigurimi në lidhje me një të dënuar.

21.  Sipas nenit 401, një vendim hynte në fuqi në qoftë se ai nuk apelohej 
brenda afatit të përcaktuar (pesëmbëdhjetë ditë - neni 349). Nëse ndaj 
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vendimit bëhej ankim, ai hynte në fuqi pas shqyrtimit të çështjes nga 
gjykata e apelit (nëse nuk e rrëzonte vendimin). Një vendimi pafajësie, 
ose vendimi që heq dënimin, ekzekutohej menjëherë, ndërsa një vendim 
ku i pandehuri shpallet fajtor,zbatohejpasi hynte në fuqi. Neni 404 
parashikonte se gjykata, e cila jepte vendimin, kërkonte ekzekutimin e tij 
jo më vonë se tri ditë nga hyrja e tij në fuqi.

B.  Kodi Civil (2003)
22.  Neni 1176 vendos mbi shtetin detyrimin për të “kompensuar plotësisht një 

individ për dëmin e shkaktuar atij për dënimin në kundërshtim me ligjin, 
konstatimin e paligjshëm të përgjegjësisë penale, zbatimin në mënyrë 
të paligjshme të një masë sigurimi [ose] arresti... pavarësisht nga faji i 
zyrtarëve të organeve hetimore, të hetimeve paraprake, të prokurorisë 
apo të gjykatave”(paragrafi 1). Më tej specifikohet se “e drejta për 
dëmshpërblim kundrejt një individi për shkak të veprimeve të paligjshme 
të organeve të marrjes në pyetje, hetimeve paraprake, ndjekjes penale ose 
gjyqësorelind në rastet e parashikuara në ligj” (paragrafi 2).

C.  Ligji ukrainas mbi procedurën për kompensimin e dëmit të shkaktuar 
qytetarëve nga veprimet e paligjshme të organeve hetimore, autoriteteve 
të hetimeve paraprake, prokurorëve dhe gjykatave “1994 ( “Ligji për 
Dëmshpërblimin” )

23. Sipas nenit 1, një person kishte të drejtëne shpërblimit për dëmet e 
shkaktuara, në mënyrë të veçantë, nga dënimi, ngritja e akuzës, arrestimi 
dhe paraburgimi nëkundërshtim me ligjin. Në këto raste dëmi kompensohej 
pavarësishtveprimit me faj apo jo të zyrtarëve të organeve hetimore, të 
hetimeve paraprake, të prokurorisë dhe të gjykatës.

24. Neni 2 listonte rastet në të cilat u ngrit e drejta për kompensim. Ato 
përfshinin: (1) vendimet e pa fajësisë; (1-1) vendimet gjyqësoreqë 
pranonin, në veçanti, paligjshmërinë e ndalimit; dhe (2) pushimin e 
procesit penale në bazë të mungesës së corpusdelicti ose për shkak të 
mungesës së provave të fajësisë së të akuzuarit.

E DREJTA
I.  PRETENDIMI PËR SHKELJE TË NENIT 5 § 1 TË KONVENTËS
25. Kërkuesi pretendoi se ndalimi i tij nga 15 në 29 korrik 2010 kishte qenë 

i paligjshëm. Ai u mbështet në nenin 5 § 1 të Konventës, i cili në pjesën 
përkatëse 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:
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(a) kur burgoset ligjërisht, pas një dënimi të dhënë nga një gjykatë 
kompetente;...

(c)  kur është arrestuar dhe paraburgosur për t’u çuar përpara autoritetit 
gjyqësor kompetent, kur ka arsye të besueshme për të dyshuar se 
ai ka kryer një vepër penale ose kur ka motive të arsyeshme për të 
besuar se është e nevojshme që të pengohet të kryejë një vepër penale 
ose të largohet pas kryerjes së saj;...”

A.  Pranueshmëria
1.  Shterimi i mjeteve të brendshme ligjore
(a)  Parashtrimet e palëve
26. Qeveria argumentoi se kërkuesi nuk ka vepruar në pajtim me rregullin e 

shterimit të mjeteve të brendshme ligjore. Ata vunë në dukje se ndalimi 
i tij nga 15 në 29 korrik 2010, ka qenë i pabazë. Bazuar në nenin 1176 të 
Kodit Civil (shih paragrafin 22 më lart), Qeveria pohoi se kërkuesi mund 
të kërkonte shpërblim dëmi, por ai nuk kishte shteruar këtë mundësi.

27. Kërkuesi kundërshtoi. Ai parashtroi, në veçanti, se që një mjet ligjor 
të jetë efektiv në rastin e tij, ai duhet të garantonte mundësinë e lirimit 
tëmenjëhershëm të tij pasi afati i dënimit të tij me burgim kishte 
përfunduar. Ai theksoi se kishte kërkuar ngaadministrata e SIZO dhe 
prokuroria lirimin e tij me. Megjithatë, administrata SIZO e konsideroi të 
pamundur deri në hyrjen në fuqi vendimit. Për sa i përket prokurorisë, ata 
nuk kishin ndërhyrë në asnjë mënyrë.

(b)  Vlerësimi i Gjykatës
(i)  Parimet e përgjithshme të jurisprudencës
28. Gjykata vëren se rregulli i shterimit të mjeteve të brendshme ligjore është 

bazuar në supozimin, i reflektuar në nenin 13 të Konventës me të cilin lidhet 
ngushtësisht, se sistemi i brendshëm ligjor siguron një mjet efektiv ligjor 
që mund të trajtojë thelbin e një ankese të diskutueshme sipas Konventës 
dhe të ofrojë një zgjidhje. Kështu, është një aspekt i rëndësishëm këtij 
parimi, se mekanizmi i mbrojtjes i themeluar nga Konventa është dytësor 
krahasuar me sistemet kombëtare të mbrojtjes së të drejtave të njeriut 
(shih Ananyev dhe të tjerë k. Rusisë, nr. 42525/07 dhe 60800/08, § 93, 10 
janar 2012 me referenca të mëtejshme).

29.  Një kërkues duhet të shfrytëzojë mjetet e brendshme ligjore që janë në 
dispozicion dhe të mjaftueshme për të adresuar pretendimet për shkelje 
të të drejtave të tij. Ekzistenca e këtyre mjeteve ligjore duhet të jetë mjaft 
e sigurt jo vetëm në teori por edhe në praktikë, dhe nëse kjo nuk arrihet 
atëherë mund të themi se mungon mundësia e aksesit dhe efektiviteti i 
nevojshëm. Është detyrë e Qeverisë e cila pretendon mos shterimin e 
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mjeteve të brendshme ligjore për të vërtetuar para Gjykatës, se mjeti ligjor 
së cilës i referohet ishte i aksesueshëm, i aftë për të siguruar zgjidhje në 
lidhje me pretendimet e kërkuesit, dhe ofronte një mundësi të arsyeshme 
suksesi në lidhje me to. Megjithatë, kur barra e provës përmbushej nga 
Qeveria, ajo zhvendosej tek kërkuesi i cili duhet të dëshmonte nëse mjeti 
ligjori pretenduar nga Qeveria ishte përdorur ose për disa arsye kishte qenë 
i pamjaftueshëm dhe jo efektiv në rastin e tyre, ose ekzistenca e rrethanave 
të veçanta e përjashtonte atë nga detyrimi për përdorimin e tyre(shih, për 
shembull, Melnik k. Ukrainës, nr. 72286/01, § 67, 28 mars 2006).

30. Më tej, Gjykata vëren se, kur kemi të bëjmë me shkelje të paragrafit 1 
të nenit 5 të Konventës, paragrafët 4 dhe 5 të këtij neni përbëjnë leges 
speciales në lidhje me kërkesat më të përgjithshme të nenit 13 (shih 
Svetoslav Dimitrov k. Bullgarisë (vendim1), nr. 55861/00, 9 maj 2006). 
Prandaj, në mënyrë që të vendosë nëse një kërkues është duhej të kishte 
shteruar mjetet e brendshme ligjore në lidhje me kërkesën e tij ose të saj 
sipas nenit 5 § 1 të Konventës, Gjykata duhet të vlerësojë efektivitetin e 
këtijmjeti nga pikëpamja e dispozitave të lartpërmendura.

      (ii)  Ekzistenca e mjeteve ligjore parandaluese në pajtim me nenin 5 § 4
31. Gjykata vërejti se që nga dita kur akuza përcaktohet, qoftë edhe vetëm nga 

një gjykatë e shkallës së parë, i pandehuri ndalohet “pas vendimit nga një 
gjykatë kompetente” brenda kuptimit të nenit 5 § 1 (a) (shih paragrafët 46-
51 më poshtë për një shqyrtim më të hollësishëm të parimeve përkatëse të 
përcaktuara në jurisprudencën e Gjykatës).

32. Gjykata ka përcaktuar në jurisprudencën e saj se në një rast të tillë kontrolli 
gjyqësor i heqjes së lirisë sipas nenit 5 § 4 konsiderohet se përfshihet 
tashmë në vendimin fillestar të dënimit. Megjithatë, sa herë që lindin 
çështje të reja që ndikojnë në ligjshmërinë e një ndalimi të tillë, neni 5 § 4 
gjen zbatim (shih, vendimin e fundit Stoiçkov k. Bullgarisë, nr. 9808/02, 
§§ 64 dhe 65, 24 mars 2005 me referenca të mëtejshme).

33. Gjykata pranon se në rastin konkret një çështje e re lindi në lidhje me 
ligjshmërinë e ndalimit të kërkuesit duke qenë se ai e shleu dënimi i tij 
me burg, por përsëri nuk ishte liruar. Në atë fazë ai nuk pati mundësinë 
e nisjes së procedurave gjyqësore mbi ligjshmërinë e ndalimit të tij të 
vazhdueshëm që të vendosej sa më shpejt lirimi i tij. Kështu, rasti nuk ishte 
më para gjykatës së shkallës së parë. Si një procedurë e zakonshme apeli, 
shqyrtimi i saj do të zgjaste më shumë se kohëzgjatja e ndalimit të për të 
cilën kërkuesi apelonte (dymbëdhjetë ditë). Për më tepër, mund të ndodhte 
që paraqitja së ankesës do të kishte çuar në zgjatjen e mëtejshme të ndalimit 
të tij, si një masë parandaluese në pritje të hyrjes në fuqi të vendimit. 
Megjithatë, kjo çështje do të analizohet më hollësisht në vazhdim.

1 mbi pranueshmërinë
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34. Për sa i përket shkresat e kërkuesit drejtuar administratës SIZO dhe 
prokurorisë, këto autoritete nuk ishin “një gjykatë”, në kuptim të nenit 5 
§ 4 të Konventës.

35. Gjykata vijon se, nuk kishte mjete të brendshme efektive ligjore të 
cilat kërkuesi duhet ti shteronte në mënyrë që ti jepte fund shkeljes së 
pretenduar të nenit 5 § 1.

      (iii)  Ekzistenca e një mjeti ligjor kompensues në pajtim me nenin 5 § 5
36. Gjykata rithekson se jemi në respektim të neni 5 § 5,kur është e mundur 

për të aplikuar për kompensim në lidhje me heqjen të lirisë në kundërshtim 
me paragrafët 1, 2, 3 ose 4 të nenit 5, ku rheqja e lirisë sa më sipër është 
përcaktuar qoftë nga një autoriteti kombëtar ose Gjykata. Gëzimin efektiv 
i së drejtës për kompensim, në pajtim me nenin 5 § 5 duhet garantuarnë 
një shkallë të mjaftueshme sigurie (shih Lobanov k. Rusisë, nr. 16159/03, 
§ 54, 16 tetor 2008, me referenca të mëtejshme).

37. Gjykata vëren se në rastin konkret Qeveria në parashtrimet e tyre janë 
kufizuar në deklarimin se ndalimi i kërkuesit kishte qenë pa bazë dhe se ai 
mund të kërkojë dëmshpërblim sipas nenit 1176 të Kodit Civil. Megjithatë 
Gjykata vëren se dispozita e përmendur është formuluar në terma mjaft 
të përgjithshme: ajo as nuk krijon parakushtin ligjor për të pretenduar 
kompensim as nuk parashikon mekanizma ose procedura të veçanta. Për 
më tepër, neni 1176 i referohet një ligji të veçantë që rregullon këto çështje. 
Pra rezulton se ka një ligj për kompensimet të zbatueshëm(shih paragrafët 
23 dhe 24 më lart). Qeveria nuk i referohen këtij ligji në vëzhgimet e tyre. 
As nuk specifikon se cilat dispozita të ligjit të brendshëm ishin shkelur 
nga ndalimi i kërkuesit. Gjithashtu, Qeveria nuk përmendi ndonjë praktikë 
të brendshme përkatëse në këtë drejtim. Prandaj mbetet e paqartë mbi ç 
‘baza dhe me çfarë mekanizmash kërkuesi mund të arrinte që pretendimi 
i tij për paligjshmërinë e ndalimit të shqyrtohej nga një gjykatë kombëtare 
dhe të pretendonte kompensim për dëmet në lidhje me këtë.

38.  Në rrethana të tilla, Gjykata nuk është e bindur nga argumenti i Qeverisë se 
mjeti ligjor i vënë në dispozicion ishte efektiv për tu përdorur nga kërkuesi.

     (iv)  Përfundimi
39. Në dritën e konsideratave të mësipërme, Gjykata konstaton se kërkuesi 

nuk kishte në dispozicion të tij një mjet ligjor efektiv që të mund ta 
përdorte për adresimin e pretendimeve të sipas nenit 5 § 1 të Konventës. 
Prandaj Gjykata hedh poshtë kundërshtimin e Qeverisë lidhur me këtë.

     2.  Në lidhje me pranueshmërinë për arsye të tjera
40.  Më tej, Gjykata vëren se kjo kërkesë nuk është haptazi e pabazuar brenda 

kuptimit të nenit 35 § 3 (a) të Konventës dhe as nuk është e pa pranueshme 
për asnjë arsye tjetër. Rrjedhimisht kërkesa është e pranueshme.
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B.  Themeli

1.  Parashtrimet e palëve
41. Kërkuesi parashtroi se ndalimi i tij nga 15 deri në 29 korrik 2010 kishte 

qenë i pa bazë dhe në këtë mënyrë në kundërshtim me nenin 5 § 1 të 
Konventës.

42. Në vëzhgimet e tyre në lidhje me pranueshmërinë e kërkesës (shih para-
grafin 26 më lart) Qeveria pajtohej me kërkuesin në këtë pikë. Megjithatë, 
ata nuk bënë parashtrime në lidhje me themelin e kërkesës.

2.  Vlerësimi i Gjykatës
43. Gjykata çmon se për qëllime të analizës së saj, ndalimi i kërkuesit duhet 

ndarë në dy periudha të dallueshme:
(1)  nga 15 në 27 korrik 2010, që është pas shpalljes së vendimit nga ana 

e gjykatës së shkallës së parë dhe para hyrjes në fuqi; dhe
(2) gjatë dy ditëve të mëvonshme, nga 27 deri më 29 korrik 2010, koha 

që autoriteteve iu desh për të përfunduar të gjitha formalitetet 
administrative me qëllim lirimin e kërkuesit pasi vendimi i gjykatës 
kishte marrë formë të prerë.

44.  Gjykata do të shqyrtojë përputhshmërinë e çdo periudhe të lartpërmendur 
të ndalimit të kërkuesit me nenin 5 § 1 të Konventës, veç e veç.

(a)  Ndalimi i kërkuesit nga 15 deri në 27 korrik 2010
(i)  Bazat për heqjen e lirisë të kërkuesit
(α)  Parimet e përgjithshëm të jurisprudencës
45. Gjykata rithekson se neni 5 mishëron një të drejtë themelore të njeriut, 

konkretisht mbrojtjen e individit kundër ndërhyrjeve arbitrare nga ana e 
shtetit në të drejtën e tij për liri. Nën paragrafët (a) deri (f) të nenit 5 § 1 
përmbajnë një listë të plotë të rasteve kur mund të hiqet liria e një individi 
në përputhje me nenin 5 § 1. (shih, midis të tjerash, Austin dhe të Tjerët 
k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 39692/09, 40713/09 dhe 41008/09, § 
60, 15 mars 2012).

46. Gjykata vëren se një i pandehur konsiderohet se mbahet i ndaluar “pas 
dënimit të dhënë nga një gjykatë kompetente” brenda kuptimit të nenit 5 
§ 1 (a) pasi vendimi shpallet në gjykatën e shkallës së parë edhe nëse nuk 
është ende i ekzekutueshëm dhe mund të apelohet. Qëndrimi i Gjykatës 
në lidhje, është se shprehja “pas dënimit” nuk mund të interpretohet si i 
kufizuar vetëm pas dënimi të formës së prerë, sepse kjo do të përjashtonte 
arrestimin gjatë seancës dëgjimore të personave të dënuar, ndërkohë që 
janë ende të lirë, pavarësisht mjetet juridike në dispozicion të tyre (shih 
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Wemhoff k. Gjermanisë, 27 qershor 1968, f. 23, § 9, Seria A nr. 7). Për më 
tepër, një personi i dënuar nga gjykata e shkallës së parë dhe që mbahet i 
ndaluar në pritje të apelit nuk mund të konsiderohet se mbahet i ndaluar 
në pritje të nxjerrjes së tij përpara autoritetit gjyqësor kompetent pas 
dyshimit të arsyeshëm se ka kryer një vepër penale sipas nenit 5 § 1 (c) 
(shih, në veçanti, Solmaz k. Turqisë, nr. 27561/02, § 25, 16 janar 2007).

47. Gjykata ka deklaruar vazhdimisht në jurisprudencën e saj se është e 
ndërgjegjshme për qëndrimet e ndryshme midis Shteteve Kontraktuese, 
në lidhje me çështjen nëse personi i dënuar në shkallën e parë ka filluar 
vuajtjen e dënimit me burg, ndërkohë që pritet apelimi. Megjithatë, Gjykata 
përsëriti se garancitë e nenit 5 të Konventës nuk varen nga legjislacioni 
kombëtar (shih B. v. Austrisë, 28 mars 1990, § 39, Seria A nr. 175, dhe 
Solmaz, cituar më lart, § 26 ). Kështu, edhe nëse e drejta e brendshme 
e një shteti anëtar parashikon që dënimi bëhet përfundimtar vetëm pas 
përfundimit e të gjitha procedurave apeluese, periudha e paraburgimit 
përfundon, për qëllimet e Konventës, me shpalljen e fajësisë dhe dhënien 
e dënimit gjyqësor në shkallë të parë (shih Solmaz, cituar më lart, § 26).

48. Për shembull, në rastin e Grubic k. Kroacisë kërkuesi, i cili ishte dënuar 
me tridhjetë vjet burgim nga gjykata e shkallës së parë, u ankuan për 
paligjshmërinë e disa muajve të ndalimit të tij, pas shpalljes së vendimit 
në gjykatën e shkallës së parë. Heqja e lirisë gjatë kësaj periudhe u 
konsiderua si “paraburgim” sipas legjislacionit të brendshëm. Gjykata 
e shqyrtoi kërkesën e mësipërme nga pikëpamja e nenit 5 § 1 (a) të 
Konventës dhe nuk konstatoi asnjë shenjë arbitrariteti (nr. 5384/11, §§ 
30-45, 30 tetor 2012).

49. Gjykata ka në jurisprudencën e saj është shprehur se, duke pasur parasysh 
tekstin francez (condamnation), fjala “dënim”, për qëllimet e nenit 5 § 
1 (a), nënkupton edhe konstatimin efajit në pajtim me ligjin në kryerjen 
e një vepre penale dhe vendosjen e një dënimi ose masave të tjera që 
përfshijnë heqjen e lirisë (shih Guzzardi k. Italisë, 6 nëntor 1980, § 100, 
Seria A nr. 39 ; VanDroogenbroeck k. Belgjikës, 24 qershor 1982, § 35, 
Seritë A nr. 50; dhe, në jurisprudencën më të fundit, Del RíoPrada k. 
Spanjës [GC], nr. 42750/09, § 123, ECHR 2013).

50. Për më tepër, fjala “pas” në nënparagrafin (a) të nenit 5 § 1 nuk do të 
thotë thjesht se ndalimi duhet të ndjekë “dënimin” për sa i përket kohës. 
Përveç kësaj, «ndalimi» duhet të rezultojë nga «dhënia dhe të varet nga 
“apo të ndodhë “për shkak të” “të dënimit”. Me pak fjalë, duhet të ketë një 
lidhje të mjaftueshme shkakësore ndërmjet dënimit dhe heqjen e lirisë në 
fjalë (shih Murray k. Holandës, nr. 10511/10, § 77, 10 dhjetor 2013, me 
referenca të mëtejshme).
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51.  Kështu, Gjykata ka gjetur më parë se forma të ndryshme të paraburgimit 
përveç dënimit me burgim përbënin ndalim të kërkuesit “pas dënimit nga 
një gjykatë kompetente” (shih, për shembull, VanDroogenbroeck, cituar 
më lart, §§ 33-42; M. k. Gjermanisë, nr.19359/04, § 96, ECHR 2009, dhe 
James, Wells dhe Lee k. Mbretërisë së Bashkuar, nr 25119/09, 57715/09 
dhe 57877/09, §§ 197-199, 18 shtator 2012). Ndalimi përkatës nuk ishte 
pjesë e një dënimi në rrethana të tilla, por është pasojë e një “mase tjetër 
që përfshin heqjen e lirisë”, siç vuri në dukje në paragrafin 49 më sipër.

      (β)  Zbatimi i parimeve të mësipërme në çështjen në fjalë
52.  Gjykata vëren se ndalimi i kërkuesit gjatë kësaj periudhe u bë pas shpalljes 

së vendimit në lidhje me çështjen e tij penale, por ende konsiderohej 
“paraburgimi” sipas legjislacionit të brendshëm.

53. Pavarësisht klasifikimit në nivel vendor, Gjykata vëren se kjo periudhë 
e ndalimit të kërkuesit ra nuk binte më fushëveprimin e nenit 5 § 1 (c) 
(shih, në veçanti, paragrafi 46 më sipër). Mbetet për t’u parë nëse kjo 
periudhë justifikohej sipas nën paragrafit (a) të nenit 5 § 1 të Konventës, 
pasi asnjë nga nën-paragrafët e tjerë të kësaj dispozite në parim nuk ishin 
të zbatueshëm për situatën në fjalë.

54. Gjykata vëren se vendimi i 12 korrikut 2010, parashikonte vendosjen e 
dy masave të veçanta që përfshinin heqjen e lirisë së kërkuesit: së pari, 
një dënim me burgim, dhe, së dyti, ndalimin e kërkuesit si një masë 
parandaluese në pritje të hyrjes në fuqi të vendimit. Ndërsa ndëshkimi 
i vendosur përfundonte tre ditë më vonë, masa e dytë e përmendur do 
të zgjaste të paktën dymbëdhjetë ditë më shumë, duke pasur parasysh 
afatin pesëmbëdhjetë ditësh për apelim. Në rast nuk do ishte apeluar, 
kohëzgjatja e paraburgimit të kërkuesit do të kishte qenë edhe më gjatë 
dhe do të varej nga shqyrtimi i çështjes nga gjykata e apelit.

55. Prandaj, Gjykata vlerëson se ndalimi i kundërshtuar i kërkuesit, edhe pasi 
ai shleu tërësisht dënimin e tij me burgim, mund të konsiderohet si “masë 
tjetër që përfshin heqjen e lirisë”, e cila u zbatua “pas dënimit” në kuptim 
të nenit 5 § 1 (a).

56.  Si përfundim, Gjykata konkludon se kjo periudhë e ndalimit të kërkuesit 
bie brenda përjashtimeve të përcaktuara në nënparagrafin (a) të nenit 5 § 
1 të Konventës. Megjithatë, mbetet për t’u parë, nëse kjo dispozitë është 
respektuar.
(ii)  Ligjshmëria e ndalimit të kërkuesit gjatë periudhës nga 15 deri 27 

korriku 2010
(α)  Parimet e përgjithshme të jurisprudencës

57. Gjykata rithekson se çdo heqje lirie duhet, përveç se të përfshihet në një 
nga përjashtimet e parashikuara në nën paragrafët (a) deri (f) të nenit 5 
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§ 1, të jetë “e ligjshme”. Kur është në diskutim “ligjshmëria” e ndalimit, 
përfshirë edhe pyetjen nëse është respektuar “procedura e parashikuar me 
ligj”, Konventa i referohet në thelb të drejtës kombëtare dhe përcakton 
detyrimin për respektimin e rregullave materiale dhe procedurale të 
saj (shih, ndërmjet të tjerash, Erkalo k. Holandës, 2 shtator 1998, § 52, 
Raportet e vendimeve 1998-VI; dhe Baranoëski k. Polonisë, ka 28358/95, 
§ 50, ECHR 2000-III).

58. Në vlerësimin nëse ndalimi është i ligjshëm, Gjykata duhet të vlerësojë 
nëse e drejta e brendshme në vetvete është në përputhje me Konventën, 
duke përfshirë edhe parimet e përgjithshme të shprehura apo të nënkuptuar 
në të. “Cilësia e ligjit” do të thotë se kur një ligj kombëtar autorizon 
heqjen e lirisë ai duhet të jetë mjaftueshëm i aksesueshëm, i saktë dhe 
i parashikueshëm në zbatimin e tij, për të shmangur të gjitha rreziqet e 
arbitraritetit. Standardi i “ligjshmërisë” i vendosur nga Konventa kërkon 
që të gjitha ligjet të jenë mjaft të saktë për të lejuar personin - nëse është e 
nevojshme, me këshillimin e duhur - për të parashikuar, në një shkallë që 
është e arsyeshme për rrethanat, pasojat që një veprim i caktuar mundet 
sjellë. Në rastet kur veprimi në kundërshtim me parashikimet e ligjit 
shoqërohet me heqjen e lirisë, është thelbësore që ligji i brendshëm të 
përcaktojë qartë kushtet për ndalim (shih Del Rio Prada, cituar më lart, § 
125, me referenca të mëtejshme).

59.  Për më tepër, asnjë ndalim arbitrar nuk mund të jetë në përputhje me 
nenin 5 § 1. Nocioni i “arbitraritetit” në këtë kontekst shtrihet përtej 
mungesës së pajtimin me të drejtën kombëtare. Si pasojë, një heqje lirie 
e cila është e ligjshme sipas ligjit të brendshëm, mund të jetë arbitrare e 
për rrjedhojë në kundërshtim me Konventën (shih Mooren k. Gjermanisë 
[GC], nr. 11364/03, § 77, 9 korrik 2009).

60. Gjykata nuk ka formuluar paraprakisht një përkufizim global se çfarë lloje 
të sjelljes nga ana e autoriteteve mund të jenë “arbitrare” për qëllimet e 
nenit 5 § 1. Megjithatë, parimet kryesore që janë zhvilluar mbi praktikat 
rast pas rasti demonstrojnë se nocioni i arbitraritetit në kontekstin e 
nenit 5 ndryshon në një masë të caktuar në varësi të llojit të ndalimit të 
përfshirë (shih Saadi k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 13229/03, § 68, 
ECHR 2008 dhe Pleso k. Hungarisë, nr. 41242/08, § 57, 2 tetor 2012). 
Një parim i përgjithshëm i themeluar në jurisprudencën e Gjykatës është 
se ndalimi do të jetë “arbitrar”, kur, pavarësisht se është në përputhje me 
të drejtën kombëtare, ka elementë të keqbesimit apo mashtrimit nga ana 
e autoriteteve ose kur autoritetet vendase neglizhojnë zbatimin korrekt të 
legjislacionit përkatës (shih Mooren, cituar më lart, § 78).

61. Për më tepër, kërkesa që ndalimi të mos jetë arbitrar nënkupton nevojën 
për një marrëdhënie proporcionaliteti midis arsyeve mbi të cilat është 
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mbështetur ndalimi dhe arrestimi në fjalë (shih James, Wells dhe Lee, 
cituar më lart, § 195). Shtrirja e testit të proporcionalitetit për t’u zbatuar 
në një rast të caktuar ndryshon në varësi të llojit të ndalimit të përfshirë. Në 
kontekstin e ndalimit në pajtim me nenin 5 § 1 (a), Gjykata përgjithësisht 
është shprehur se vendimi për të vendosur një dënim për heqje lirie 
dhe kohëzgjatja e këtij dënimi, u takon autoriteteve kombëtare dhe jo 
Gjykatës (shih T.k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 24724/94, § 103, 
ECHR 2000-I, dhe Saadi, cituar më lart, § 71). Në të njëjtën kohë, në 
vlerësimin nëse ka pasur arbitraritet në vendosjen e masës parandaluese të 
heqjes së lirisë ndaj kërkuesit që nuk përbën pjesë të dënimit, por përsëri 
binin në fushëveprimin nenit 5 § 1 (a), Gjykata e vlerëson të nevojshme 
identifikimin e qëllimit të ndalimit sipas nenit 5 § 1 (a) dhe zbatimin e testit 
të proporcionalitetit (shih James, Wells dhe Lee, cituar më lart, § 205).

     (β)  Zbatimi i parimeve të mësipërme në rastin konkret
62. Gjykata nuk vëren asnjë tregues se vendimi i Gjykatës Bila Tserkva për 

të mbajtur kërkuesin të ndaluar derisa vendimi të hynte në fuqi është në 
kundërshtim me të drejtën e brendshme. Për më tepër, dispozitat ligjore 
në fuqi ishin të qarta dhe të parashikueshme. Kështu, është kërkesë e 
parashikuar shprehimisht në Kodin Penal të Ukrainës se gjykata që jep 
dënimin duhet të vendosë mbi masën parandaluese që do të zbatohet për 
të dënuarin në pritje të hyrjes së vendimit në fuqi (shih paragrafin 18 
më lart). Gjithashtu nga legjislacioni vendas del se kohëzgjatja e masës 
përkatëse parandaluese nuk varet dhe për këtë arsye mund të jetë më 
shumë se kohëzgjatja e dënimit kryesor me burgim.

63.  Gjykata duhej ende të vlerësonte nëse ndalimi i kundërshtuar, pavarësisht 
pajtueshmërisë së tij me legjislacionin e brendshëm, ishte arbitrar dhe në 
këtë mënyrë në kundërshtim me Konventën.

64. Gjykata nuk vëren se ka pasur keqbesim nga ana e Gjykatës Bila Tserkva 
në vendimin e tij për vazhdimin e paraburgimit të kërkuesit si një masë 
parandaluese. Në të njëjtën kohë, Gjykata vëren se vendimi nuk përmbante 
arsyetimin në këtë drejtim, përveç një shpjegim të përgjithshëm mbi 
zbatimin e masës së përmendur në pjesën operative të vendimit. Mbetet e 
pashpjegueshme se çfarë e bëri gjykatën që dha vendimin e dënimin për të 
vendosur vazhdimin e ndalimit të kërkuesit si një masë parandaluese, e cili 
do të kalonte në mënyrë të qartë kohëzgjatjen e dënimit kryesor me burgim.

65. Gjykata pranon se mund të ketë konsiderata të veçanta që arsyetojnë, 
pavarësisht kohëzgjatjes së dënimit kryesor me burgim, heqjen e lirisë së 
të dënuarit si një masë parandaluese për qëllim sigurimin e pranisë së tij 
për procedurat gjyqësore në apel nëse vendimi i gjykatës së shkallës së 
parë apeluar. Megjithatë, konsiderata të tilla as nuk janë përmendur dhe 
as mund të kuptohen nga vendimi i Gjykatës Bila Tserkvai 12 korrikut 
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2010. Për më tepër, gjykata vuri në dukje bashkëpunimin e kërkuesit me 
hetuesit dhe vendosi, mbi këtë bazë, zbatimin e një sanksioni më të butë 
se ai që parashikonte ligji (shih paragrafin 6 më sipër). Prandaj, mbajtja 
e kërkuesit të ndaluar përtej kohëzgjatjes së dënimit të tij kryesor me 
burgim ishte i pajustifikuar. Në lidhje me ketë, Gjykata vëren se, Qeveria 
gjithashtu e pranoi këtë në vëzhgimet e tyre (shih paragrafin 26 më lart).

66.  Në funksion të konsideratave të mësipërme, Gjykata arrin në përfundimin 
se ndalimi i kërkuesit për periudhën 15-27 korrik 2010 ishte në shkelje të 
nenit 5 § 1 të Konventës.

(b)  Ndalimi i kërkuesit nga 27 deri më 29 korrik 2010
67. Gjykata vëren se më 27 korrik 2010, vendimi i Gjykatës së Tserkva Bila 

i 12 korrikut 2010 mori formë të prerë. Kështu, nuk ekzistonin më arsyet 
për mbajtjen të ndaluar kërkuesin, e cila kishte qenë një masë parandaluese 
në pritje të hyrjes në fuqi të vendimit të lartpërmendur. Gjithashtu, kjo 
periudhe ndalimi e kërkuesit nuk kishte të bënte me zbatimin e dënimit 
me burgim të dhënë ndaj tij, sepse ai ishte shlyer edhe më herët.

68. Gjykata rithekson se disa vonesa në zbatimin e një vendimi për lirimin 
e një të burgosuri janë të kuptueshme dhe shpesh të pashmangshme në 
funksion të konsideratave praktike që lidhen me drejtimin e gjykatave dhe 
respektimin e formaliteteve të veçanta. Megjithatë, autoritetet kombëtare 
duhet të përpiqen që këto vonesa ti mbajnë në nivele minimale (shih 
Quinn k. Francës, 22 mars 1995, § 42, Seritë A nr. 311;Xhulia Manzoni k. 
Italisë, 1 korrik 1997 § 25 in fine, Raporte të Vendimet 1997-IV; K.-F. k. 
Gjermanisë, 27 nëntor 1997, § 71, Raportet 1997-VII;. Mancini k. Italisë, 
nr. 44955/98, § 24, ECHR 2001-IX). Formalitetet administrative lidhur me 
lirimin nuk mund të justifikojnë një vonesë prej më shumë se disa orë (shih 
Nikolov k. Bullgarisë, nr. 38884/97, § 82, 30 janar 2003). Kështu, Shtetet 
Kontraktuese duhet të organizojnë sistemin e tyre ligjor në një mënyrë të 
tillë që autoritetet e tyre të zbatimit të ligjit të përmbushin detyrimet duke 
shmangur heqjen e pajustifikuar të lirisë (shih, për shembull, Shukhardin 
k. Rusisë, nr. 65734/01, § 93, 28 qershor 2007; dhe Mohanlal k. Ukrainës, 
nr. 19246/10, § 44, 10 nëntor 2011).

69.  Në rastin në fjalë, autoriteteve vendase iu deshën dy ditë për të mundësuar 
lirimin e kërkuesit pasi arsye e ndalimit të tij nuk ekzistonin më me hyrjen 
e vendimit të 12 korrikut 2010. Duke pasur parasysh rëndësinë e madhe 
që ka në një shoqëri demokratike e drejta për liri, Shteti i paditur duhet të 
zbatonte të gjitha mjetet moderne të shkëmbimit të informacionit për të 
mbajtur në nivele minimale vonesën në zbatimin e vendimit për lirimin 
kërkuesit, siç kërkohet nga jurisprudenca përkatëse (shih Mojallal, cituar 
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më lart, § 44). Gjykata vlerëson se autoritetet ukrainase nuk e kanë 
respektuar këtë detyrim në rastin konkret.

70.  Ajo vijon se ndalimi i kërkuesit gjatë kësaj periudhe nuk justifikohej 
sipas nenit 5 § 1 të Konventës.

(c)  Përfundimi
71.  Në dritën e sa më sipër, Gjykata konkludon se ka pasur shkelje të nenit 5 

§ 1 të Konventës në lidhje me të gjithë periudhën e ndalimit që kërkuesi 
kundërshton (nga 15 deri më 29 korrik 2010).

II. PRETENDIMI PËR SHKELJE TË NENIT 2 § 1 TË PROTOKOLLIT NR.7

72. Gjithashtu, kërkuesi u ankuan, sipas nenit 2 të Protokollit nr.7, se ai 
ishte privuar në mënyrë efektive nga e drejta për të kundërshtuar në apel 
vendimin në lidhje me çështjen e tij penale. Dispozita mbi të cilën ai u 
mbështet parashikon si më poshtë:
“1. Çdo person i shpallur fajtor për një vepër penale nga një gjykatë ka të 

drejtë të paraqesë për shqyrtim përpara një gjykate më të lartë deklarimin 
e fajësisë ose dënimin. Ushtrimi i kësaj të drejte, duke përfshirë shkaqet 
për të cilat ajo mund të ushtrohet, përcaktohet me ligj.

2.   Nga kjo e drejtë mund të ketë përjashtime për vepra të lehta penale, 
siç përcaktohen me ligj, ose kur i interesuari ka qenë gjykuar në 
shkallë të parë nga gjykata më e lartë, ose shpallur fajtor dhe dënuar 
në vijim të një apeli kundër pafajësisë së tij.”

A.  Pranueshmëria
73.  Gjykata vëren se kjo kërkesë nuk është haptazi e pabazuar brenda kuptimit 

të nenit 35 § 3 (a) të Konventës dhe as nuk është e pa pranueshme për 
asnjë arsye tjetër. Rrjedhimisht, ajo është e pranueshme.

B.  Themeli
74. Kërkuesi parashtroi se ishte detyruar të zgjidhte ndërmjet zbatimi tnga 

njëra anë të së drejtës së tij për të apeluar kundër vendimit në çështjen e 
tij penale dhe në anën tjetër të së drejtës së tij për liri. Me fjalë të tjera, 
nëse ai do të vendoste të apelonte, kjo do të kishte vonuar lirimin e tij në 
mënyrë të konsiderueshme.

75. Qeveria nuk komentoi mbi argumentet e mësipërme të kërkuesit. Ata 
theksuan se, në bazë të legjislacionit të brendshëm, kërkuesi kishte pasur 
të drejtën e apelimit ndaj vendimit të datës 12 korrik 2010, por ai kishte 
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zgjedhur të mos e zbatonte këtë të drejtë. Prandaj, Qeveria vërejti se të 
drejtat e kërkuesit sipas nenit 2 të Protokollit nr. 7 nuk ishin shkelur.

76. Gjykata vëren se, Shteteve Kontraktuese në parim gëzojnë një hapësirë 
të gjerë vlerësimi në përcaktimin se si e drejta e garantuar me nenin 2 të 
Protokollit nr.7 të Konventës do të ushtrohet (shih Krombach k. Francës, 
nr. 29731/96, § 96, ECHR 2001-II).

77. Nga jurisprudenca e Gjykatës, rezulton se kjo dispozitë kryesisht rregu-
llon çështjet institucionale, si aksesi në gjykatën e apelit apo objekti i 
rishikimit në procedurat e apelit (shih, për shembull, Pesti dhe Frodl k. 
Austrisë (vendim2), nr. 27618/95 dhe 27619/95 18 janar 2000).

78.  Në lidhje me aksesin në gjykatë, Gjykata e konsideroi të pranueshme, në 
mënyrë të veçantë, që në disa vende që i pandehuri të ankohet nganjëherë 
mund të jetë e nevojshme të kërkojë leje. Megjithatë, është një parim i mirë 
vendosur i praktikës gjyqësore që çdo kufizim në të drejtën e rishikimit 
gjyqësor, i parashikuar nga e drejta e brendshme duhet, në analogji me të 
drejtën e aksesit në gjykatë të mishëruara në nenin 6 § 1 të Konventës, 
të ndjekë një qëllim legjitim dhe të mos cenojë thelbin e kësaj të drejte 
(shih Krombach, cituar më lart, § 96; Gurepka k. Ukrainës, nr. 61406/00, 
§ 59, 6 shtator 2005; dhe Galstyan k. Armeninë, nr. 26986/03, § 125, 15 
nëntor 2007).

79.  Gjykata përsërit se Konventa ka për qëllim të garantojë të drejtat praktike 
dhe efektive dhe jo teorike ose iluzore. Kjo vlen sidomos edhe për të drejtën 
e aksesit në gjykatë, në kuadër të vendit të rëndësishëm që zënë një shoqëri 
demokratike e drejta për gjykim të drejtë (shih Airey k. Irlandës, 9 tetor 
1979, § 24, seria A nr. 32, dhe García Jabardo k. Spanjës, nr. 38695/97, § 
43, ECHR 2000-II). Duke pasur parasysh parimin e mësipërme, Gjykata 
në jurisprudencën e saj ka mbajtur qëndrimin se pengesat në fakt mund 
të jenë në kundërshtim me Konventën si një pengesë ligjore (shih Golder 
k. Mbretërisë së Bashkuar, 21 shkurt 1975, § 26, seria A nr. 18, dhe, për 
referencë më të fundit, Qendra për Burime Ligjore në emër të Valentin 
Kampeanu k. Rumanisë [GC], nr. 47848/08, § 113, ECHR 2014).

80. Duke iu kthyer çështjes në fjalë, Gjykata vëren se legjislacionin ukrainas 
ka një procedurë të mirë përcaktuar për ankimimin kundër vendimeve 
në procedurën penale. Megjithatë, është për t’u parë nëse kërkuesi është 
penguar në të drejtën e tij për të paraqitur ankesë dhe, nëse po, nëse kjo 
pengesë mund të konsiderohet se cenonte vetë thelbin e të drejtës së tij të 
mishëruar në nenin 2 të Protokollit nr. 7.

81. Gjykata vëren se gjykatat vendase vlerësuan të nevojshme për të mbajtur 
kërkuesin të ndaluar si një masë parandaluese në pritje të hyrjes në fuqi 

2 mbi pranueshmërinë
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të vendimit të gjykatës së shkallës së parë, edhe pasi dënimi me burgim i 
shpallur nga ky vendimi ishte shlyer tashmë. Në mungesë të një ankimi, 
periudha në fjalë zgjati për dymbëdhjetë ditë. Nëse kërkuesi do paraqiste 
ankimimin hyrja në fuqi e vendimit do të zgjatej për një periudhë të 
pacaktuar kohore.

82. Prandaj, Gjykata pajtohet me argumentin e kërkuesit se realizimi i të 
drejtës së tij për të apeluar do t’i kishte kushtuar atij lirinë e tij, aq më tepër 
që kohëzgjatja e ndalimit do të kishte qenë e papërcaktuar. Rrjedhimisht, 
Gjykata konstaton se kjo rrethanë cenon vetë thelbin e të drejtës së tij të 
mishëruar në nenin 2 të Protokollit nr. 7.

83. Për gjithë sa më sipër, ka pasur shkelje të këtij neni.

III.  ZBATIMI I NENIN 41 TË KONVENTËS

84.  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
85.  Kërkuesi pretendoi 3,000 euro në lidhje me dëmin jo material.
86.  Qeveria e kundërshtoi këtë pretendim si të pabazuar dhe të tepruar.
87.  Duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e rastit konkret, Gjykata pranon 

se kërkuesi ka pësuar një dëm jo material i cili nuk mund të kompensohet 
vetëm me konstatimin e shkeljes. Duke bërë vlerësimin mbi baza të 
barabarta, Gjykata i akordon kërkuesit shumën e plotë të pretenduar.

B. Kostot dhe Shpenzimet
88. Kërkuesi pretendoi edhe 1,330 euro për kostot dhe shpenzimet para 

Gjykatës. Ai i kërkoi Gjykatës transferimin e kësaj shumë në llogarinë 
bankare të përfaqësuesit të tij.

89. Qeveria e kundërshtoi pretendimin mbi kostot dhe shpenzimet si të tepruara.
90. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një kërkues ka të drejtën e rimbursimit 

të kostove dhe shpenzimeve vetëm në masën që dëshmohet se kanë qenë 
të vërteta, të domosdoshme dhe të arsyeshme në masë. Në rastin në fjalë, 
duke iu referuar dokumenteve të paraqitura para saj dhe duke mbajtur 
parasysh kriteret e mësipërme, Gjykata i akordon kërkuesit shumën e 
plotë të pretenduar për kostot dhe shpenzimet prej 1,330 euro.
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C.  Interesi i munguar
91. Gjykata çmon të nevojshme se interesi i mospagimit, duhet të bazohet 

në përqindjen ditore të kreditimit të Bankës Qendrore Evropiane, së cilës 
duhet ti shtohen tre pikë përqindje.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA NJËZËRI

1.  Deklaron kërkesën të pranueshme;
2.  Vendos, se ka pasur shkelje të nenit 5 § 1 të Konventës;
3.  Vendos, se ka pasur shkelje të nenit 2 të protokollit nr.7;
4.  Vendos:

(a)  Se Shteti i paditur duhet t’i paguajë kërkuesit, brenda tre muajve nga data 
në të cilën vendimi merr formë të prerë, në përputhje me nenin 44 § 2 të 
Konventës, shumat e mëposhtme, që do të konvertohen në monedhën e Shtetit 
të paditur në kursin e këmbimit të zbatueshëm në datën e shlyerjes:

(i)   3,000euro (tre mijë euro) për dëmin jo material, plus çdo taksë që 
mund të jetë e zbatueshme;

(ii)  1,330 euro (një mijë e treqind e tridhjetë e tre euro) në lidhje me 
kostot dhe shërbimet, të cilat do transferohen në llogarinë bankare 
të përfaqësuesit të tij, plus çdo taksë që mund të jetë e zbatueshme;

(b) Se nga mbarimi i afatit tremujor deri në ditën e pagesës, do të zbatohet 
interesi i thjeshte mbi shumën e mësipërme, në një përqindje të barabarte 
me përqindjen ditore të kreditimit nga Banka Qendrore Evropiane, gjatë 
periudhës se mospagimit, plus tre pikë përqindjeje.
Përgatitur në gjuhën angleze dhe njoftuar me shkrim më 4 qershor 2015 sipas 

nenit 77 § § 2 dhe 3 të Rregullores së Gjykatës.
 
MilanBlaško MarkVilliger 

Zëvendës Kancelar Kryetar

Në përputhje me nenin 45 § 2 të Konventës dhe nenit 74 § 2 të Rregullores 
së Gjykatës, mendimi ndryshe i gjyqtarit B.M. Zupančič i bashkëngjitet këtij 
vendimi.

M.V. 
M.B.
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MENDIMI  ALTERNATIV I GJYQTARIT ZUPANCIC

Ky rast na prezanton me një “dilemë të tё burgosurve” të vërtetë. Për shkak 
të natyrës së veçantë të procedurës penale të Ukrainës, aplikanti kaloi të gjithë 
kohën e paraburgimit të tij në burg, edhe pse paraburgimi kishte qenë de facto 
post-gjykimit dhe para dënimit. Në fund, gjykata ka llogaritur dënimin duke 
përfshirë të gjithë dënimet “paraprake”, kohën e kaluar në paraburgim. Prandaj, 
aplikanti për këtë shkak duhet të lirohet menjëherë pas shpalljes të dënimit.

Një dilemë u ngrit kështu për kërkuesin. Nëse ai pranoi gjykimin dhe dënimin 
si final, ai ishte i lirë të largohet nga burgu. Megjithatë, në qoftë se ai zgjodhi për 
të ushtruar të drejtën e tij të ankesës të garantuar nga Konventa, Kushtetuta dhe 
procedura penale, ai u mbajt në kushtet e paraburgimit.

Me fjalë të tjera, nga një sjellje e çuditshme e sistemit u pengua, ose të paktën 
seriozisht u dekurajua, të ushtrojë të drejtën e tij të ankesës sipas nenit 2, paragrafi 
1, të Protokollit nr 7:

E drejta e apelit në çështjet penale
“1. Gjithkush që është dënuar për një vepër penale nga një gjykatë ka të 

drejtën e fajësisë ose dënimin shqyrtim përpara një gjykate më të lartë. Ushtrimi 
i kësaj të drejte, duke përfshirë shkaqet për të cilat ajo mund të ushtrohet, do të 
rregullohet me ligj.... “

Unë pajtohem me rezultatin në këtë rast, natyrisht, por të propozojë për të 
tërhequr një analogji këtu me një urdhërim të njohur tё procedurës penale lidhur 
me të ashtuquajturin “ndalimin e reformatio in peius”. Disa autorë ligjore thonë 
se kjo është një e drejtë e rangut kushtetues, pra, se i pandehuri, kur ai është 
kërkuesi i vetëm, duhet të ketë siguri se dënimi i tij në apel nuk do të jetë më i 
ashpër sesa dënimi i dhënë nga gjykata e shkallës më tё ulët3.

Megjithatë, asnjë garanci e tillë nuk është e sanksionuar në Konventën ose 
Protokollet e saj; as nuk besojmë se ndalimi i reformatio in peius është në vetvëte 
me rëndësi kushtetuese.

Ajo që është me rëndësi kushtetuese, nga ana tjetër, është e drejta e apelit e 
të pandehurit. Ky i fundit është, sipas H.L.A. Hart, një normë urdhëruese, ndërsa 
ndalimi i reformatio in peius është një rregull instrumental vis-à-vis e normës 
urdhëruese.

Nga ana tjetër, raporti i ndalimit të reformatio në peius është gjithashtu 
shumë pragmatik. Nëse gjykatat e apelit do të kenë qasje në lloje të caktuara të 
rasteve në mënyrë që të jetë në gjendje për të përmirësuar praktikën gjyqësore 
penale, ankuesit e dënuar në gjykatat më të ulëta të shkallës nuk duhet të janë të 
dekurajuar nga parashtrimi i ankesave të tyre.

Megjithatë, edhe nga ky këndvështrim tërësor, ndalimi i reformatio in peius 
3 Shih, për shembull, Herke dhe Toth, Çështje teorike dhe praktike të ndalimit tёreformatio in peius 
në Hungari, çështjen e Biznesit dhe Ligjit, Vëllimi 3 (2011), në http://www.herke.hu/tan/11litv. pdf
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është perceptuar si një e drejtë tradicionale të të pandehurve të cilët kanë qenë të 
dënuar në një gjykim jo përfundimtar në procedurën kontinentale penale; ajo është 
një shtojcë e ligjshme për pozitën e tyre pas gjykimit procedurale, pavarësisht nga 
të legis ngushta raporti shpallura më sipër. Edhe në qoftë se vetëm shkarazi, pra, 
këta të pandehur janë menduar për të përfituar nga kjo garanci. Kështu, nga ana e 
tyre të parë, si dhe nga pikëpamja e sundimit të ligjit, të pandehurit kriminale nuk 
duhet të dekurajohen seriozisht për të apeluar kundër bindjeve të tyre.

Megjithatë, kjo është pikërisht ajo që ndodhi në rastin në shqyrtim. Nëse i 
pandehuri kishte apeluar kundër dënimit të tij, “paraprake” ndalimi do të ishte 
shtrirë për periudhën që do të marrë gjykata e apelit për të vendosur çështjen. 
Kështu, ai ishte ndaluar për të apelur kundër vendimit të gjykatës së shkallës së 
parë. Prandaj, e drejta e tij e ankimit të garantuar sipas nenit 2, paragrafi 1, të 
Protokollit Nr. 7 (supra) në fakt ishte shkelur.

Nëse ne do të marrin në konsideratë in abstracto ndalimin e reformatio 
in peius si një e drejtë procedurale shtuar në të drejtën e ankesës, dekurajim 
natyrshme në këtë rast në lidhje me të drejtën e të pandehurit për të apeluar 
do të ishte konsiderohet të shkelin të njëjtat ratiolegis. Për këtë arsye, rasti i tij 
nuk arriti të Gjykatës së Apelit. Ajo, megjithatë, pa dyshim do të kenë qenë në 
interesin e tij, si dhe në interes të sundimit të ligjit por gjykata e apelit se ka pasur 
mundësi për të gjykuar rastin.

Megjithatë, Konventa nuk e njeh akoma direkt ndalimin e reformatio in 
peius si një e drejtë e të pandehurit. Për më tepër, nuk ka asnjë Jurisprudencë të 
Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut lidhur me këtë çështje. Por ideja e 
kërkuesve nuk zbatohet edhe brenda sistemit të Strasburgut. Siç u theksua nga 
gjykatësi Wojtyczek në pikën 11 të opinionit të tij të veçantë në rastin e Janowiec 
dhe të tjerët v. Rusisë ([GC], nr. 55508/07 dhe 29520/09, GJEDNJ 2013),” duhet 
theksuar se rasti çastit u referohet Dhomës së Madhe me kërkesën e kërkuesve. 
Ndërsa Konventa nuk përcakton një ndalim të reformatio in peius, situata është 
paradoksale, në se një ilaç i parashikuar nga neni 43 i Konventës dhe të përdoren 
nga aplikantët me qëllim për të siguruar mbrojtjen e të drejtave të [tyre] të njeriut 
kjo në fund të fundit çoi në një vendim të Dhomës së Madhe e cila është shumë 
më pak e favorshme për ta se sa gjykimi i Dhomës. “



Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

SEKSIONI IV

ÇËSHTJA SHER DHE TE TJERË KUNDËR 
MBRETËRISË SË BASHKUAR

(Kërkesa nr. 5201/11)

VENDIM

STRASBURG

20 Tetor 2015

Kërkesa për referim në Dhomën e Madhe është në pritje

Vendimi do të jetë përfundimtar në rrethanat  e përcaktuara në  Nenin 44 § 2 
të Konventës. Mund të jetë subjekt i një rishikimi redaktues.
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Në çështjen Sher dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar,

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (seksioni i katërt), mbledhur si një 
Dhomë e përbërë nga:

Guido Raimondi, Kryetar,
Päivi Hirvelä,
Ledi Bianku,
Nona Tsotsoria,
Paul Mahoney,
Faris Vehabovic,
Yonko Grozev, gjyqtarë,
dhe Françoise Elens-Passos, Kancelar Seksioni,
Pas shqyrtimit të çështjes me dyer të mbyllura më 15 shtator 2015,
Jep vendimin e mëposhtëm, i cili u miratua në datën e mësipërme:

PROCEDURA

1.  Çështja e ka zanafillën në kërkesën (nr. 5201/11) kundër Mbretërisë 
së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, e paraqitur 
në Gjykatë sipas nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të 
Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”), nga tre shtetas pakistanezë, 
Z. Sultan Sher, Z. Mohammed Rizwan Sharif dhe Z. Muhamed Umer 
Farooq (“kërkuesit”), më 17 janar 2011. 

2.  Kërkuesit, të cilëve iu ishte dhënë ndihmë ligjore, u përfaqësuan nga 
z A. Yousaf, avokat në Bradford. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar 
(“Qeveria”) u përfaqësua nga Agjentja e tyre, Znj. M. Addis, e Zyrës së 
Marrëdhënieve me jashtë dhe të Commonwealth-it.

3.  Kërkuesit pretenduan, në mënyrë të veçantë, se atyre nuk iu ishte dhënë 
informacioni i duhur në lidhje me akuzat specifike kundër tyre siç 
kërkohet nga nenin 5 §§ 2 dhe 4 i Konventës; se procedura për shqyrtimin 
e kërkesave për urdhrin e ndalimit të mëtejshëm ishte e papajtueshme me 
nenet 5 § 4 dhe 6 § 1; dhe se duke kërkuar për shtëpitë e tyre është shkelur 
e drejta për të respektuar jetën private dhe nenin 1 të protokollit nr.1.

4.  Më 2 tetor 2013 kërkesa iu komunikua Qeverisë.
5.  Kërkuesit dhe Qeveria paraqitën vëzhgimet e tyre në formë shkresore 

(Rregulli 54 § 2 (b)). Përveç vëzhgimeve të palëve, parashtrimet e palëve 
të treta u morën nga Privacy International, të cilës i ishte dhënë leje nga 
Kancelari për të ndërhyrë në procedurat me shkrim (neni 36§2 i Konventës 
dhe i Rregullit 44 § 3 të Rregullave të Gjykatës).
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FAKTET

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES
6. Në kohën e fakteve të parashtruara më poshtë, kërkuesit ishin rezident 

në Mbretërinë e Bashkuar me viza studentore. Të dhënat e tyre janë të 
përcaktuara në shtojcat.

     
A. Arrestimet e kërkuesve dhe ndalimi fillestar
7.  Më 8 prill 2009, kërkuesit u arrestuan bashkë me nëntë të tjerë, sipas Aktit 

të Terrorizmit 2000, të ndryshuar (“Akti 2000”), në vende të ndryshme në 
veri-perëndim të Anglisë. Arrestimet kanë ndodhur në kuadër të Operation 
Pathway.

1. Z.  Sher
8.  Z. Sher u arrestua në 6.35 të darkës më 8 prill sipas nenit 41 të Ligjit 

2000 (shih paragrafin 91) i dyshuar për përfshirje në kryerjen, përgatitjen 
dhe nxitjen e akteve të terrorizmit. Sipas procesverbalit të kujdestarisë, 
ndalimi i tij ishte i autorizuar për të siguruar dhe ruajtur provat dhe për të 
marrë dëshmi nëpërmjet seancës së pyetjeve.

9.  Rreth orës 22:00, një zyrtar i lartë i policisë bëri një rishqyrtim të çështjes 
së zotit Sher. Dhe ky i fundit nuk bëri asnjë koment. Arrestimi i tij vazhdoi 
dhe ishte autorizuar si i nevojshëm për të siguruar dhe ruajtur provat dhe 
për të marrë dëshmi nëpërmjet pyetjeve.

10. Në 7.40 paradite më 9 prill një njoftim (“forma TACT 5 “) iu dërgua 
avokatit të kërkuesit, Z. Yousaf. Njoftimi përcaktonte si në vijim:

“Ju jeni të informuar me këtë rast se
                                     ...
SULTAN SHER është arrestuar në bazë të dispozitave të Nenit 41 të Aktit 

të Terrorizmit 2000, siç dyshohet se ai është ose ka qenë i përfshirë në kryerjen, 
përgatitjen apo nxitjen e akteve të terrorizmit “.

11. Z. Yousaf konfirmoi se ai ishte i kënaqur nga rishqyrtimi i çështjes që 
ndodhi në mungesë të tij dhe se ai nuk kishte asnjë koment për të bërë në 
atë kohë.

12. Në 9.35 paradite u zhvillua një tjetër rishqyrtim i çështjes së zotit Sher, dhe 
ky i fundit u këshillua se paraburgimi i tij ishte i nevojshëm për të marrë 
prova relevante nëpërmjet seancës së pyetjeve; për të pritur rezultatet e 
ekzaminimit apo analizave të dëshmive përkatëse; dhe për të siguruar 
ekzaminimin/analizën e çdo gjëje me qëllim marrjen e  provave.

13. Rreth orës 04:00, z. Yousaf iu dha një kopje e përmbledhur e dokumentit 
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të para intervistimit (“i shkurtër”). Paragrafi i tretë, parashikon:
     “Klienti juaj është arrestuar me dyshimin për përfshirje në kryerjen, 

përgatitjen apo nxitjen e një akti të terrorizmit në kundërshtim me Nenin 
41 të Aktit të terrorizmit 2000. Klienti juaj është informuar se arrestimi ishte 
i nevojshëm për të lejuar hetimin e shpejtë dhe efektiv të veprave penale. Pas 
paralajmërimit, klienti juaj nuk dha asnjë përgjigje. Arrestimi vijoi me një 
operacion inteligjence të kryer nga Njësia e Terrorizmit veri-perëndim.”

14. Lista kishte ermin e 12 personave të arrestuar në vende të ndryshme dhe 
parashikonte se shtëpitë e tyre dhe objektet shoqëruese kanë qenë subjekt 
i kërkimit dhe shqyrtimit. Dhjetë pronat ishin subjekt i këtyre kërkimeve, 
edhe pse u tha se ky numër kishte të ngjarë të rritej, “sikurse edhe shërbimet 
e inteligjencës që bënin shoqërimin e individëve në mjediset e ndryshme 
dhe do të viheshin në mbikëqyrjen e ekipit hetues”. U shtua:

     “Klientit tuaj duhet t’i bëhet e ditur se ekzaminimet e skenave do të përfshijnë 
kërkime për pajisjet e bombave, pajisjet eksploziv, receta, dëshmi të 
dokumentuara, kompjuterë dhe pajisje të IT së ruajtjes dhe telefonat...”

15. U arrit në përfundimin se:
     “Klienti juaj do të pyetet në lidhje me aksesin dhe lidhjen e tij me prona 

të ndryshme dhe individë që janë subjekt i këtij hetimi. Klienti juaj do të 
pyetet mbi përdorimin e kompjuterit dhe metodat e komunikimit, por më 
e rëndësishmja, atij do t’i bëhen pyetje në lidhje me çdo informacion që 
ai mund të ketë në lidhje me kryerjen, përgatitjen apo nxitjen e akteve të 
terrorizmit ... “

16. Rreth orës 17:00 u zhvillua një tjetër rishqyrtim i çështjes së zotit Sher. 
Paraburgimi i tij ishte i nevojshëm për arsyet e përcaktuara më parë.

17. Menjëherë pas orës 6 të darkës filloi intervista e parë e policisë. Z. Sher 
iu bënë pyetje të detajuara në lidhje me njerëzit e tjerë të arrestuar, 
lokalet e ndryshme, duke kontrolluar edhe njohuritë e tij rreth përgatitjes 
së bombave. Ai nuk bëri asnjë koment në përgjigje të këtyre pyetjeve. 
Intervista zgjati për rreth një orë e gjysmë në total.

18. Pak para mesnatës, u zhvillua një shqyrtim i mëtejshëm i paraburgimit të zotit 
Sher. Arrestimi i tij ishte i nevojshëm për arsyet e përcaktuara më parë.

2. Z. Sharif
19. Z. Sharif u arrestua në 5.37 të darkës më 8 prill sipas Nenit 41 të Ligjit 

2000, i dyshuar për përfshirje në kryerje, përgatitje dhe nxitje të akteve të terror-
izmit. Sipas procesverbalit të kujdestarisë, ndalimi i tij ishte i autorizuar për të 
siguruar dhe ruajtur provat dhe për të marrë dëshmi nëpërmjet pyetjeve.

20. Në 11 të darkës një shqyrtim i paraburgimit të zotit Sharif ishte kryer nga 
një zyrtar i lartë i policisë. Z. Sharif nuk u përfaqësua nga askush. Arrestimi i tij 
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ishte i autorizuar sepse nevojitej të siguroheshin dhe të ruheshin provat, si dhe për 
të marrë dëshmi nga seanca e pyetjeve.

21. Në orën 7.40 paradite më 9 prill, një njoftim i tipit TACT 5 u dërgua nga 
z Yousaf në lidhje me Z. Sharif, në të njëjtat kushte si forma shërbyer për 
sa i përket Z. Sher (shih paragrafin 10 sipër). Përsëri Z. Yousaf konfirmoi 
se ishte i kënaqur të rishqyrtohej arrestimi i tij edhe në mungesë të tij.

22. Në orën 9.50 paradite u zhvillua një rishqyrtim i mëtejshëm i paraburgimit 
të zotit Sharif. Z. Sharif iu komunikua se paraburgimi i tij besohet të 
jetë i nevojshëm për të marrë prova relevante gjatë seancës së pyetjeve; 
për të ruajtur provat relevante; për të pritur rezultatet e ekzaminimit 
apo analizave të dëshmive përkatëse; dhe për të siguruar ekzaminimin/
analizën e çdo gjëje me qëllim marrjen e provave.

23. Në 4.50 të darkës u zhvillua një rishikim i mëtejshëm i paraburgimit 
zotit Sharif. Vazhdimi i paraburgimit të tij është i nevojshëm për arsyet e 
përcaktuara më parë.

24. Në pasdite, zoti Sharif mori një përmbledhje pothuajse në të njëjtat 
kushte si ajo që ka marrë nga Z. Sher (shih paragrafin 13-15 sipër). Ai u 
intervistua më pas për rreth gjysmë ore dhe u pyet në mënyrë të veçantë 
në lidhje me njerëzit e tjerë të arrestuar. Ai nuk bëri asnjë koment.

25. Në orën 11.45 të darkës u zhvillua një rishikim i mëtejshëm i paraburgimit 
të zotit Sharif. Arrestimi i tij ishte i nevojshëm për arsyet e përcaktuara 
më parë.

3. Mr Farooq
26. Z. Farooq u arrestua në orën 17.35 të darkës më 8 prill sipas Nenit 41 

të Ligjit 2000, i dyshuar për përfshirje në kryerje, përgatitje dhe nxitje 
të akteve të terrorizmit. Sipas procesverbalit të kujdestarisë, arsyet për 
paraburgimin iu shpjeguan edhe atij.

27. Rreth orës 21:45 një rishikim i paraburgimit i zotit Farooq ishte kryer 
nga një zyrtar i lartë i policisë. Mr Farooq nuk u përfaqësua nga askush. 
Arrestimi i tij ishte i autorizuar nga nevoja për të siguruar dhe ruajtur 
provat, si dhe për të marrë dëshmi nëpërmjet seancës së pyetjeve.

28. Më 9 prill, një formë TACT 5 i është dërguar Z. Yousaf në lidhje me Z. 
Farooq, në të njëjtat kushte si ajo që iu dha z Sher (shih paragrafin10 
sipër). Përsëri Z. Yousaf konfirmoi se ai ishte i kënaqur që rishqyrtimi i 
mëtejshëm i paraburgimit të mbahej në mungesë të tij.

29. Në orën 9.15 të mëngjesit u zhvillua një rishikim i mëtejshëm i 
paraburgimit të zotit Farooq. Këtij të fundit iu komunikua se ndalimi i tij 
ishte i nevojshëm për të marrë prova relevante gjatë seancës së pyetjeve; 
për të ruajtur provat relevante; për të pritur rezultatet e ekzaminimit apo 
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analizave të dëshmive përkatëse; dhe për të siguruar ekzaminime/analiza 
dhe çdo gjë tjetër me qëllim marrjen e provave.

30. Në orën 17.40 të pasdites u zhvillua një rishikim i mëtejshëm i paraburgimit 
të zotit Farooq. Arrestimi i tij ishte i nevojshëm për arsyet e përcaktuara 
më parë.

31. Pasdite, z. Farooq mori një përmbledhje të shkurtër pothuajse në të njëjtat 
kushte si ajo që ka marrë nga z. Sher (shih paragrain13-15 sipër). Një 
intervistë pasuese e policisë zgjati për rreth gjysmë ore dhe Z. Farooq u 
pyet në mënyrë të veçantë në lidhje me njerëzit e tjerë të arrestuar. Ai nuk 
bëri asnjë koment.

32. Pak para mesnatës, u zhvillua një rishikim i mëtejshëm i paraburgimit të zotit 
Farooq. Arrestimi i tij ishte i nevojshëm për arsyet e përcaktuara më parë.

B. Urdhri i kontrollit
33. Ndërkohë, më 8 prill 2009, policia aplikoi dhe iu dha urdhër-kontrolli  

nga Gjykata e Magjistraturës së Manchester-it,  në lidhje me një numër adresash 
që kanë të bëjnë me kërkuesit. Oficeri i policisë në kërkesën e tij argumentoi se ai 
kishte baza të arsyeshme për të besuar se materiali kishte të ngjarë të kishte të bënte 
konsiderueshëm me një hetim terrorist dhe se duhej të konfiskohej në mënyrë që 
të parandalonte fshehjen, humbjen, dëmtimin, ndryshimin ose shkatërrimin e tij.

34. Materiali përkatës është përkufizuar si:
“Korrespondenca, fletëpalosjet, posterat, revistat, format e abonimit, doku-

mentet e identifikimit, dokumentet e udhëtimit, pasaportat, hartat, skicat, planet, 
të dhënat telefonike, detajet e akomodimit, literatura/librat, dokumentet e autom-
jeteve në lidhje me përdorimin/ kontrollin, korrespondencën në lidhje me prona 
të tjera/grazhde dhe çelësat e tyre, faturat për mallrat e blera, të dhënat e besi-
meve fetare/politike, shënime me dorë, kuponët, faturat, formularët e porosive, 
dërgesave, reklamat, informacioni rreth udhëtimeve ujore dhe ajrore. Komp-
juterët, pajisje kompjuterike, software-t PDA, hardware-t, memoriet dixhitale, 
fakset, printerët, skanerët, fotokopjuesit, letrat e printerit, DVD, CD, CD ROM, 
videot/audiot, telefonat, kartat sim, dëshmitë e blerjes së celularit, regjistrimit 
dhe faturimit, kartat e kreditit, kartat top-up, paratë, blloqet e çeqeve, dokumen-
tet e transferimit të parave, dokumentet financiare, pajisjet e kamerave/videove, 
fotografitë, pajisjet e komunikimit, materialet kimike ose të rrezikshme, kujtimet/
stolitë/flamujt, sende e mbuluara apo të transportuara, si dhe çdo send që besohet 
të jetë i lidhur me terrorizmin ... «

35. Në këto kushte u lëshua urdhri i kontrollit. Ai përfshinte fjalë e mëposhtme:
“Çdo polic ka të drejtë, i shoqëruar nga personi ose personat përkatës, për aq sa 

është e  nevojshme për qëllime të kërkimit, të hyjë dhe të zhvillojë kërkime në pronat 
e këtyre personave, vetëm në një rast brenda një muaji nga data e lëshimit të këtij 
urdhri... “
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36. Kërkimi i adresës së shtëpisë së Z. Sher u krye gjatë një periudhe dh-
jetë-ditore mes 8 prillit dhe 18 prillit. Kërkimi në vendin e tij të punës është kryer 
në mes të 11 dhe 14 prillit.

37. Z. Sharif dhe Z. Farooq jetonin në të njëjtën adresë, kërkimi për të cilën 
u krye mes 8 prillit dhe 19 prillit.

38. Në lidhje me të gjitha pronat që u kontrolluan, policia shkoi në ndërte-
sa në mëngjes dhe punoi me turne deri rreth orën 7 të darkës, më pas mbyllën 
ndërtesën dhe e rrethuan atë. Ata rifilluan punën përsëri të nesërmen në mëngjes, 
dhe punuan në këtë mënyrë derisa procesi i kontrollit përfundoi plotësisht.

C. Paraburgimi i mëtejshëm i kërkuesve
1. Kërkesa e parë për paraburgim të mëtejshëm
39. Më 9 prill, kërkuesit janë njoftuar se do të bëhet një kërkesë Gjykatën e 

Magjistraturës së Westminster-it për një urdhër-ndalimi të mëtejshëm, për 
një periudhë prej shtatë ditësh duke filluar llogaritja nga dita e arrestimit; 
dhe se seanca do të mbahet më 10 prill. Njoftimi i kërkesës dhe seancës 
dëgjimore shpjegonte:

“Të dy, ju dhe përfaqësuesi juaj ligjor mund të paraqisni përfaqësim me 
shkrim ose me gojë dhe të merrni pjesë në seanca, objekt i parashikimeve të dis-
pozitës së shtojcës 8, paragrafi 33 (3) i Aktit të Terrorizmit 2000, i cili parashikon 
që autoriteti gjyqësor mund t’iu përjashtojë ju ose përfaqësuesin tuaj ligjor nga çdo 
pjesë e seancës dëgjimore. Përfaqësuesi juaj ligjor është informuar nga njoftimi me 
shkrim dërguar ju dhe atij, në lidhje me të drejtën për të marrë pjesë në seancën, 
subjekt i dispozitave të përmendura më lart. Policia po kërkon lëshimin e një 
urdhri për paraburgim të mëtejshëm, për periudhën prej shtatë ditësh duke filluar 
nga koha e arrestimit tuaj, sepse është e nevojshme marrja ose ruajtja e provave, 
ose pritja e rezultatit të një shqyrtimi, apo analize të ndonjë prove relevante, ose çdo 
analizë që është bërë, apo pritet të bëhet për marrjen e ndonjë prove në lidhje me 
kryerjen e një vepre penale ose vepra penale sipas dispozitave të Nenit 40 (1) (a) 
ose sipas dispozitave të Nenit 40 (1) (b) të Aktit të Terrorizmit 2000. “

40. Kërkesa për  Gjykatën e Magjistraturës së Westminster-it përmbante në nenin 
9 të saj, nën titullin “Hetimi i mëtejshëm që duhet të bëhet”, një përshkrim i 
gjatë i operacionit policor dhe roli që duhet të luajnë organet në vazhdimin 
e hetimit. Materiali i Nenit 9 nuk i është dhënë kërkueseve apo Z. Yousaf.

41. Seanca u caktua në orën 9.30a.m., më 10 prill 2009. Një pjesë e seancës u 
zhvillua me dyer të mbyllura për të lejuar gjyqtarin e Qarkut të shqyrtonte 
dhe të bënte pyetje në lidhje me materialin në nenin 9. Kërkuesit dhe Z. 
Yousaf u përjashtuan nga kjo pjesë e seancës. Në atë kohë, ata nuk bënë 
asnjë ankesë në lidhje me procedurën.

42. Në pjesën e hapur të seancës, një oficer i lartë i policisë bëri një kërkesë me 
gojë për paraburgim të mëtejshëm, i cili u përmblodh në formë të shkruar 
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dhe një kopje e tij iu dha  kërkuesve dhe z Yousaf. Shënimi i shkruar 
shpjegoi se pse materiali i Nenit 9 ishte refuzuar dhe ofroi disa detaje në 
lidhje me operacionin policor. Ai gjithashtu dha detajet e të gjitha pronave 
të konfiskuara deri atëherë dhe shpjegoi se hetimi përmbante:

     “Zbulimin dhe provat mbështetëse që tregonin se kërkuesi së bashku 
me personat e tjerë të paraburgosur ishin duke planifikuar një sulm terrorist për 
Mbretërisë së Bashkuar.”

43. Z. Yousaf, gjatë seancës mori në pyetje një polic dhe nuk u ankua për 
ndalimin e kërkuesve apo të sugjeronte se ata nuk duhet të mbaheshin më 
tej në paraburgim.

44. Në orën 1.20 të pasdites, Gjykatësit të Qarkut iu dha urdhri për ndalimin 
e mëtejshëm deri më 15 prill. Njoftimi formal i vendimit parashikonte:

“Me kërkesën e një polici, i cili të ka paktën gradën e Kryeinspektorit, dhe 
duke pasur parasysh përfaqësimin  e bërë nga ose në emër të personit të lartpër-
mendur, në lidhje me arsyet mbi të cilat është kërkuar paraburgim i mëtejshëm, 
unë jam i kënaqur që në përputhje me paragrafët 30 dhe 32 të shtojcës 8 të Aktit 
të Terrorizmit 2000, parashikohet se: 

(ii) hetimi në lidhje me të cilin personi është paraburgosur është duke u 
zhvilluar me kujdesin dhe shpejtësinë e duhur;

(iii) ka baza të arsyeshme për të besuar se ndalimi i mëtejshëm i personit 
të përmendur më lart është i nevojshëm për të marrë prova relevante 
nëpërmjet pyetjeve, ose për të ruajtur dëshmitë përkatëse, ose për 
të pritur rezultatet e një hetimi apo analizën e ndonjë dëshmie rele-
vante, ose marrjen në pyetje apo analizën, e cila është duke u kryer 
me qëllim marrjen e provave të nevojshme ... “

2. Paraburgimi nga 10 prill deri më 15 prill
(A) Z. Sher
45. Më 10 prill 2009, Z. Sher iu dha një përmbledhje e dytë. Në të përcaktohej 

se një prej të arrestuarve të tjerë si i dyshuar kishte thënë se ai kishte jetuar 
me Z, Sher në dy adresa dhe se kishte dijeni për një tjetër të arrestuar 
dyshuar. Ky dokument përbën bazën e një intervistë të zhvilluar me Z. 
Sher, cila filloi menjëherë pas 6p.m. dhe përfundoi një orë e gjysmë më 
vonë. Gjatë intervistës, Z. Sher u pyet në lidhje me njohjen e tij me disa të 
arrestuar të tjerë të dyshuar dhe m pronat e kontrolluara. Ai nuk dha asnjë 
përgjigje për pyetjet.

46.   Nuk u krye asnjë intervistë në 11 dhe 12 prill, e cila ishte fundjavë e 
Pashkëve.

47. Më 13 prill Z. Sher mori një përmbledhje të tretë, e cila përmbante 
detaje të materialit të gjetur nga kontrolli në prona të ndryshme, të cilat 
dyshoheshin se mund të ishin të lidhura me të. Përmbledhja u përdor 
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si bazë e një serie të mëtejshme intervistash, që filluan rreth 01:00 dhe 
zgjatën për rreth katër orë në total. Përsëri Z. Sher nuk bëri asnjë koment.

48. Më 14 prill 2009 Z. Sher dhe avokati i tij u pajisën me një përmbledhje të 
katërt. Ai identifikoi një numër çështjesh të cilat ishin “fushat e interesit” 
në hetim, duke përfshirë: mesazhet me tekst në mes të të burgosurve; 
hartat që caktojnë fusha specifike interesit, të cilat pritej të frekuentoheshin 
nga një numër i konsiderueshëm personash; një dokument i detajuar që 
përshkruan një zonë militariste jashtë zonave të banuara; lëvizjet dhe 
aksesi nëpër industritë me siguri të lartë, duke përfshirë aeroportet; 
përdorimi i telefonisë; udhëtimet ndërkombëtare, duke përfshirë edhe 
vizitat në Pakistan, si dhe qëllimin e udhëtimit; hetimin në vende publike 
të dyshuara; takimet me rëndësi; dhe transfertat e parave jashtë vendit. 
Dokumenti vijon:

“Provat ekzistojnë nëse lidhin klientin tuaj me personat aktualisht në parabur-
gim. Prova e drejtpërdrejtë ekziston në rastet e takimeve të të burgosurve në Liv-
erpool dhe Manchester. Fotografitë në celular tregojnë lidhjen mes personave të 
arrestuar në këtë operacion. Qëllimi i kësaj përmbledhje ishte të përshkruajë në 
përgjithësi hetimin policor dhe besimin e  fortë se veprimet përgatitore për një 
sulm ishin planifikuar. Një numër i konsiderueshëm provash janë ende duke u 
vlerësuar dhe mund të jenë pjesë e përmbledhjes së para intervistës. “

49. Përsëri, dokumenti siguroi bazën e një intervistë me Z. Sher, e cila filloi 
pak para orës 1 të pasdites dhe zgjati për rreth një orë e njëzet minuta. Z. 
Sher nuk pranoi të përgjigjet.

(B) Z. Sharif
50. Më 10 prill 2009, Z. Sharif iu dha një përmbledhje të dytë. Ajo ishte e 

bazuar në informacionin e dhënë nga disa të burgosur të tjerë dhe njohjen 
e kërkuesit me ta. Ajo ishte formuar në bazën e një interviste me Z.Sharif, 
e cili filloi rreth orës 16:00 dhe përfundoi një orë e gjysmë më vonë. Gjatë 
intervistës, zoti Sharif u pyet në lidhje me njohjen e tij me disa të dyshuar 
të tjerë të arrestuar, por nuk dha asnjë përgjigje për pyetjet.

51. Përsëri, asnjë intervistë nuk u krye gjatë fundjavës së Pashkës, në datat 
11 dhe 12 prill.

52. Më 13 prill Z. Sharif mori një përmbledhje të tretë. Ajo përmbante detajet 
e materialit të gjetur në vendin e tij të banimit. Dokumenti u përdor si 
bazë e një serie intervistash të mëtejshme, që filluan rreth orës 01:30 dhe 
zgjatën për rreth tre orë në total. Z. Sharif nuk dha asnjë përgjigje.

53. Më 14 prill 2009, Z. Sharif u pajis me një përmbledhje të katërt. Ajo 
përmbante detajet e informacionit të ofruar nga të burgosurit e tjerë dhe 
riprodhimin e  përmbajtjes së përmbledhjes së katërt të Z. Sher (shih 



303

paragrafin 48 sipër). Ajo siguroi bazën e një intervistë me Z. Sharif, e cila 
zgjati për rreth tre orë. Z. Sharif nuk pranoi të përgjigjej.

C) Z. Farooq
54. Më 10 prill 2009, Z. Farooq u pajis me një përmbledhje të dytë. Ajo është 

e bazuar në informacionin e dhënë nga disa nga të burgosurit e tjerë dhe në 
njohjet që ata kishin me të. Ajo ishte e formuar mbi bazën e një interviste 
me Z. Farooq, e cila filloi rreth orës 04:00 dhe përfundoi thuajse një orë 
më vonë. Gjatë intervistës, Z. Farooq u pyet rreth njohje së tij me disa të 
arrestuar të tjerë të dyshuar dhe nuk dha asnjë përgjigje për pyetjet.

55. Përsëri, asnjë intervistë nuk u krye gjatë fundjavës së Pashkës, në datat 
11 dhe 12 prill.

56. Më 13 prill Z. Farooq mori një përmbledhje të tretë, e cila përcaktonte 
detajet provave të gjetura në pronat e lidhura me të. Dokumenti u përdor 
si bazë e një serie të mëtejshme  intervistash që zgjatën pak më shumë se 
dy orë. Përsëri Z. Farooq nuk dha asnjë përgjigje.

57. Më 14 prill 2009 Z. Farooq u pajis me një përmbledhje të katërt, pothuajse 
identike me atë të zotit Sharif (shih paragrafin 48 sipër). Ajo siguroi bazën 
e një intervistë me Z. Farooq, e cila zgjati për pak më shumë se një orë. Z. 
Farooq nuk pranoi të përgjigjej.

3. Kërkesa e dytë për paraburgim të mëtejshëm
58. Më 14 prill 2009, kërkuesit dhe Z. Yousaf u informuan se ishte bërë një 

kërkesë në  Gjykatën e Magjistraturës së Westminster-it për të zgjatur 
paraburgimin edhe për shtatë ditë të tjera. Njoftimi i kësaj kërkese u bë 
në kushte të ngjashme me njoftimin e parë. Neni 9 i kërkesës, i cili ishte 
refuzuar nga kërkuesit, përmbante informacion të detajuar rreth arsyeve të 
hetimit, lidhjes së kërkuesve me njëri-tjetrin, pronat që ishin kontrolluar, 
analizat mjeko-ligjore, dhe telefonat, kompjuterët, DVD dhe dokumentet 
që ishin gjetur. Sipas Nenit 10, ka pasur një listë të pikave kyçe nën titullin 
«Arsyeja e paraburgimit është e nevojshme për sa kohë kërkesa është 
bërë». Ajo përfshinte nevojën për të pritur përfundimin dhe ekzaminimin 
e analizave mjeko-ligjore, dhe nevojën për të pyetur kërkuesit në lidhje 
me sendet e gjetura në zotërim të tyre, ose në ambientet e lidhura me to.

59. Kërkesa u dëgjua më 15 prill, rreth orës 09:30 dhe kërkuesit morën pjesë 
me video. Seanca ishte krejtësisht e hapur. Një oficer i lartë i policisë bëri 
kërkesën me gojë, e cila përsëri u përmblodh në formë të shkruar dhe ia 
dha kërkuesve dhe Z. Yousaf. Ai tha se operacioni policor në fjalë ishte 
më i rëndësishmi në luftën kundër terrorizmit, që nga një komplot në vitin 
2006 që shkaktoi shpërthime me aeroplanë përmes përdorimit të bombave 
të lëngshme; dhe se Bashkimi i Veri-perëndimit kundër Terrorizmi nuk 
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kishte ndërmarrë asnjë hetim të kësaj madhësie. Ai shpjegoi se kërkimet 
ishin bërë në prona të ndryshme dhe që vetëm një skenë krimi ishte 
përfunduar dhe liruar. Tre të tjera janë në pritje të rezultateve mjeko-
ligjore dhe shtatë skena ishin ende duke u kontrolluar. Një total prej 
3,887 provash ishin gjetur deri më sot. Prioritet iu dha dokumenteve, 
kompjuterëve, telefonave, kartave SIM dhe pajisjeve të ruajtjes së të 
dhënave. Një numër i madh i kompjuterëve janë duke u kontrolluar, si 
dhe disa DVD dhe CD. 127 telefona ose karta sim janë gjetur dhe janë 
duke u analizuar nga mjekësia ligjore, disa kanë memorie të madhe. 
Aplikimi përfundoi duke kërkuar zgjatje të urdhrit me arsyetimin se ishte 
e nevojshme për të marrë provat përkatëse nëpërmjet pyetjeve, për të 
ruajtur ato, dhe pritur rezultatet e ndonjë prove të mëtejshme.

60. Rreth orës 10:15 Gjyqtari i Lartë i Gjykatës së rrethit kërkoi zgjatjen 
e afatit. Njoftimi formal në lidhje me secilin kërkues u konfirmua me 
shkrim dhe gjyqtari konfirmoi se hetimi është duke u zhvilluar me kujdes 
dhe me shpejtësi, si dhe se ka pasur baza të arsyeshme për të besuar se 
paraburgimi i mëtejshëm i kërkuesve ishte i nevojshëm për të marrë 
provat përkatëse. Urdhri i ndalimit ishte zgjatur edhe me shtatë ditë, deri 
më 22 prill 2009.

4. Paraburgimi nga 15 prill deri më 21 prill
(A) Z. Sher

61. Z. Sher nuk u intervistua në datat 15, 16, 17 dhe 18 prill. Megjithatë, 
më 18 prill, përmbledhje të tjera i janë vënë në dispozicion kërkuesit. 
Dokumentet e 8 prillit që i referoheshin arrestimit të tij, si i dyshuar për 
kryerje, përgatitje dhe nxitje të terrorizmit.

     “... Është e dukshme gjatë gjithë procesit të intervistës, duke përfshirë 
edhe intervistat për sigurinë... dhe në të gjitha kërkesat për nxjerrje urdhri dhe ne 
besojmë fuqishëm se klienti i juaj ishte i përfshirë në një plan sulmi.”

62. Dokumenti i referuar në mënyrë specifike në një dokument në WordPad 
u gjet në një pen drive ( “e-mail Buddy”), mendohet të jetë një e-mail 
personal ku diskutohet për motin dhe planet për një martesë islamike “pas 
datës15 dhe para asaj 20 të këtij muaji”. Policia besonte që ky të kishte  
qenë kodi i përdorur dhe sugjeronte  një sulm të afërt. Dokumenti vijonte:

     “Konkretisht, ne besojmë se klienti juaj së bashku me persona të tjerë që 
ndodhen aktualisht në paraburgim, ka qenë pjesë e një komploti për vrasjen me 
eksploziv. Ai dyshohet gjithashtu për zotërimin e sendeve që konsiderohen të 
jenë të dobishme për kryerje të aktivitetit terrorist. “

63. Janë identifikuar harta në të cilat janë shënuar vende të ndryshme dhe 
fotografi të vendeve publike në veri-perëndim të Anglisë. Gjithashtu ka 
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edhe një referencë në një telefon celular që i përket njërit prej të dyshuarve 
të tjerë, i cili përmbante numrin e telefonit të Z. Sher.

64. Përmbledhja formoi bazën e një serie intervistash të zhvilluara më 19 
prill, në të cilat Z.Sher iu bënë pyetje specifike në lidhje me dokumentet 
dhe materialet e tjera të përmendura më lart. Nuk u mor asnjë përgjigje. 
Kohëzgjatja e përgjithshme e intervistave ishte rreth katër orë e gjysmë.

65. Më 20 prill ka pasur një raund përfundimtar të dokumenteve përmbledhëse 
informuese, duke iu referuar përsëri e-mail-it dhe komunikimeve 
kompjuterike, veçanërisht nëpërmjet një përdoruesi specifik me emrin e 
identifikuar si Z. Sher. Në një intervistë të mëvonshme që zgjati rreth një 
orë e një çerek, Z. Sher nuk bëri asnjë koment.

(B) Z. Sharif dhe Z. Farooq

66. As Z. Sharif, as Z. Farooq nuk u intervistuan më 15, 16 ose 17 prill. 
Një përmbledhje e mëtejshme e informacioneve iu është dhënë secilit 
më 18 prill. Dokumenti  përmblidhte informacionet e dhëna nga disa të 
burgosur të tjerë; duke përcaktuar detajet e teksteve të mesazheve më të 
rëndësishme të dërguara nga telefonat, të cilët ose ishin në posedim të 
kërkuesve në kohën e arrestimit të tyre, ose të zbuluara gjatë kontrollit të 
vendbanimeve të tyre; si  dhe u dhanë detajet e dokumenteve të tjera të 
gjetura gjatë kërkimeve, duke përfshirë hartat e Mançesterit me vendet e 
theksuara. Përmbledhja u përdor si bazë për zhvillimin e intervistave me 
Z. Sharif dhe Z. Farooq më 18 prill, të cilat zgjatën në një total prej gati 
tre orë, pra respektivisht nga një orë e gjysmë. Në fillim të intervistës, 
Z. Sharif dhe Z. Farooq iu kumunikua se policia besonte se ata kishin 
organizuar komplot, së bashku me të tjerë persona për të shkaktuar 
shpërthime. Asnjë përgjigje nuk po vinte gjatë intervistave.

67. Më 19 prill kërkuesit dhe avokati i tyre ka marrë një përmbledhje 
përfundimtare informuese, në kushte të ngjashme për secilën çështje. 
Dokumenti i përmendur i referohet arrestimit të tyre më 8 prill si të 
dyshuar për kryerje, përgatitje dhe nxitje të terrorizmit, dhe vijon:

“... Është e dukshme gjatë gjithë procesit të intervistës, duke përfshirë edhe 
intervistat për sigurinë... dhe në të gjitha kërkesat për nxjerrje urdhri dhe ne beso-
jmë fuqishëm se klienti i juaj ishte i përfshirë në një plan sulmi.”

68. Dokumenti referuar Buddy email-it (shih paragrafin 62 më lart) vijon:
 “Konkretisht, ne besojmë se klienti juaj së bashku me persona të tjerë 

që ndodhen aktualisht në paraburgim, ka qenë pjesë e një komploti për 
vrasjen me eksploziv. Ai dyshohet gjithashtu për zotërimin e sendeve që 
konsiderohen të jenë të dobishme për kryerje të aktivitetit terrorist.”     



306

69. Në intervistat e mëvonshme me secilin kërkues, që zgjatën rreth një orë e 
një çerek, asnjëri nuk bëri ndonjë koment.

70. Më 20 prill nuk u zhvillua asnjë intervistë.

D. Lirimi i kërkuesve
71. Më 21 prill 2009, kërkuesit u liruan pa akuza dhe iu dhanë urdhrat e 

dëbimit. Ata u arrestuan më pas në bazë të legjislacionit të emigracionit 
dhe më 22 prill 2009 u transferuan në shërbimin e arrestimit të emigracionit 
në pritje të dëbimit.

E. Procedura e shqyrtimit gjyqësor 
72. Më 26 qershor 2009, kërkuesit iniciuan dy sete procedurash të rishikimit 

gjyqësor. Në njërën prej tyre (“veprimi i parë”), ata kundërshtuan urdhrat 
e dëbimit. Ky veprim nuk përbën bazën e aplikimit të tyre në këtë Gjykatë. 
Seti tjetër (“veprimi i dytë”) u paraqit kundër pesë të pandehurve: (1) 
Policia e Greater Manchester ( “GMP”); (2) Policia e West Yorkshire ( 
“WYP”); (3) Gjykata e  Magjistraturës së qytetit të Westminster-it; (4) 
Gjykata e  Magjistraturës së Mançesterit; dhe (5) Sekretaria e Brendshme. 
Në kërkesat e tyre, ata kundërshtojnë ligjshmërinë e trajtimit të tyre në 
mes të 8 dhe 21 prillit. Ata pretendonin në veçanti se të drejtat e tyre sipas 
neneve 5 §§ 2 dhe 4 dhe 6 § 1 të Konventës ishin shkelur për shkak se ata 
nuk ishin të pajisur me informacion të mjaftueshëm në kohën e arrestimit 
ose ndalimit, informacion për natyrën e akuzave kundër tyre; dhe për 
shkak të procedurës së mbyllur në seancat dëgjimore, ku u shqyrtua 
kërkesa për urdhër-ndalimi të mëtejshëm. Ata më tej argumentuan se 
kërkimet e shtëpive të tyre ishin të paligjshme për shkak se autorizimet e 
kontrollit ishin dhënë në kushtet shumë të zgjeruara; kushtet e garancive 
ishte shkelur, pasi edhe pse policia kishte leje për të ndërmarrë një kërkim 
vetëm në një rast, ata në fakt kishin bërë kontroll dhe zënë banesat e tyre 
për shumë ditë; madje edhe kishin kryer konfiskime. 

73. Më 21 korrik 2009, leja për të aplikuar për shqyrtim gjyqësor për aksionin e 
dytë ishte refuzuar nga Gjykata e Divizionit. Gjykatësi përmblodhi kërkesat:

    “3. Kërkesat e ankuesve janë të gjera. Ato janë të përcaktuara në Nenin 6 
të Formularit të Kërkesës me fjalët e mëposhtme:

(1) Një deklaratë se arrestimi i të tre kërkuesve nga i pandehuri i parë 
ishte i paligjshëm.

(2) Një deklaratë se arrestimi i të tre kërkuesve i autorizuar nga i pande-
huri i dytë ishte i paligjshëm.

(3) Një deklaratë se arrestimi i të tre kërkuesve i autorizuar nga urd-
hër-ndalimi i mëtejshëm dhe zgjerimi i këtyre garancive, i lëshuar 
nga i pandehuri i tretë ishte i paligjshëm.
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     (4) Një deklaratë se procedura sipas Shtojcës 8 të Aktit të Terrorizmit 
2000 për seancën e kërkesave të urdhër-ndalimit të mëtejshëm është 
në kundërshtim me Nenin 5 (4) të Konventës Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut.

     (5) Një urdhër që shfuqizon urdhrin e kërkimit në adresat e shtëpive 
të kërkuesve.

     (6) Një deklaratë se lëshimi i urdhër-kërkimit në adresat e kërkuesve, 
nga i pandehuri i katërt ishte i paligjshëm.

     (7) Një deklaratë se hyrja për kërkim dhe konfiskimet në adresat e 
shtëpive të kërkuesve ishte e paligjshme.

     (8) Një urdhër i detyrueshëm që parashikon kthimin e menjëhershëm 
të të gjithë sendeve të sekuestruara gjatë zbatimit të urdhër-kërkimit, 
së bashku me çdo kopje të bërë, apo mbajtur nga të pandehurit ose 
agjentët e tyre, dhe se nuk është bërë asnjë përdorim për njohuritë e 
marra si rezultat i çfarëdo ekzaminimi ose materiali të konfiskuar në 
mënyrë të paligjshme.

     (9) Çdo lehtësim tjetër që gjykata e konsideron të përshtatshëm.
     (10) Dëmet.
     (11) Shpenzimet”.

1. Ankesat në lidhje me dhënien e informacionit
74. Për sa i përket ankesave të kërkuesve në lidhje me dhënien e informacionit 

nga policia për shkaqet e arrestimit dhe ndalimit të tyre, policia argumentoi 
se ekzistonte një mjet ankimi për arrestimin dhe burgimin e gabuar, i cili 
ishte i hapur për kërkuesit dhe duhet të ishte shfrytëzuar nga ana e tyre. 
Kërkuesit këmbëngulën se shqyrtimi gjyqësor ishte një zgjidhje e duhur 
në lidhje me ankesat e tyre.

75. Gjykatësi vendosi se shqyrtimi gjyqësor nuk ishte mjeti i duhur. Çështjet 
të cilat u ngritën, ishin çështjet fakti, që nuk ishin të përshtatshme për 
procedurat e shqyrtimit gjyqësor. Ai shpjegoi:
“79. Së pari, ekziston një mjet privat ankimi në dispozicion të kërkuesve ndaj GMP 

dhe WYP. Ky nuk është një rast ku, në qoftë se kërkuesit nuk kishin të drejtë 
për të ndjekur procedurat e shqyrtimit gjyqësor, do të mbeteshin pa mjet të 
përshtatshëm ankimi. Nuk mund të bëhet fjalë për padrejtësi në qoftë se këto 
procedura janë transferuar në QB [Divizioni i trupit gjykues të Mbretëreshës]: 
në të vërtetë, vetëm në qoftë se një transferim i tillë ka ndodhur, të pandehurit 
mund të ushtronin të drejtën e tyre për gjykim nga juria.

80.Së dyti, këto pretendime përfshijnë mosmarrëveshjet potencialisht komplekse të 
fakteve të  çështjeve të ndjeshme, të cilat janë tërësisht të papërshtatshme për  
rishikimin e  procedurave gjyqësore.

81. Së treti, kërkesat që bëhen nga ana e paditësit janë historike, pra nuk ka asnjë 
arsye që për ankesat të përdoren burimet gjyqësore të Gjykatës Administrative, 
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të cilat duhet të përdoren për procedurat gjyqësore urgjente dhe të ardhshme 
të nisura çdo javë në Gjykatën e Lartë. Dhe pse thuhet se këto çështje janë të 
një rëndësie publike, kjo nuk është arsye që për një mosmarrëveshje me fakte 
të ndjeshme, për të cilën ka mjete të dukshme alternative në dispozicion, të 
investohet Gjykata Administrative.

82. Unë nuk konsideroj se ankesat e kërkuesve, të tipit se mund të ketë vështirësi në 
fondet publike, apo nëse çështja është transferuar në Divizionin e trupit gjykues 
të Mbretëreshës, ose kërkuesi mund të jetë subjekt i një kërkese për siguri të 
shpenzimeve, mund të kenë ndonjë rëndësi për mjetin dhe institucionin e duhur 
se ku duhet të paraqiten këto pretendime. Procedurat e rishikimit gjyqësor nuk 
ekzistojnë që paditësi të anashkalojnë rregullat e zakonshme të ndërmjetësimit 
civil, financimin, apo shpenzimet e tij. Do të ishte plotësisht e papërshtatshme 
të kthehej procedimi gjyqësor në një lloj “procesi të lirë” juridiksioni civil, i 
cili do t’i sillte paditësit të njëjtin rezultat sikurse mjetet private civile të ankimit 
(pavarësisht nga natyra e mosmarrëveshjes së theksuar), por pa rreziqet 
e zakonshme të kostove. Unë vura re gjithashtu se paditësit pretendojnë se 
financimi publik për këto procedura nuk i është vënë në dispozicion, kështu 
nuk mund të merret në konsideratë në çdo rast. Paditësve nuk do t’i duhej 
të ktheheshin në Britaninë e Madhe për të dhënë dëshmi për veprimet e tyre 
private, në vend që këto mund të jepeshin me anë të video-linkut...”

76. Ai arriti në përfundimin se çështjet e ngritura duhej të adresoheshin në një 
veprim ligjor të zakonshëm privat, në të cilën argumentet potencialisht 
komplekse faktike mund të ishin përcaktuar si duhet. Megjithatë, ai shtoi 
në vijim:

     “84. Kam bërë të qartë se ky konkluzion është subjekt i një pike. Në qoftë 
se paditësit ishin në gjendje të demonstronin se ka pasur pjesë të tjera të 
këtyre kërkesave të cilat ishin të diskutueshme, dhe për të cilat procedurat 
gjyqësore të rishikimit i kanë ofruar atyre zgjidhjen e vetme, atëherë në 
rrethana ku çështja themelore është e njëjtë pra, nëse pretenduesit kanë 
dhënë apo jo informata të mjaftueshme - kjo mund të jetë një zgjidhje 
pragmatike dhe fleksibël për të gjitha këto çështje të trajtohen së bashku në 
një sërë procedurash të rishikimit gjyqësor. Prandaj, është e rëndësishme 
që në pjesët e mëvonshme të këtij vendimi të identifikohet nëse ka ndonjë  
pretendim të diskutueshëm për shqyrtimin gjyqësor. “

77. Ai u kthye për të marrë në konsideratë kërkesat kundër policisë për 
kundërshtimin e  shqyrtim gjyqësor, në rast se ishte gabuar në lidhje me 
tribunalin përkatës. Në këtë rast, ai deklaroi se, çështja ishte nëse, në 
materialin para gjykatës, leja për të kërkuar shqyrtimin gjyqësor duhet të 
jepet mbi bazën se askush, i cili e drejton veten sipas ligjit përkatës, në 
mënyrë të arsyeshme mund të ketë arritur në vendimin për të arrestuar 
dhe kapur kërkuesit (atë që ai e quajti një argument tipik Wednesbury).

78. Ndër të tjera, gjyqtari iu referua vendimit të Gjykatës në Fox, Campbell 
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dhe Hartley kundër Mbretërisë së Bashkuar, më 30 gusht 1990 Seria A nr. 
182. Ai shqyrtoi ligjshmërinë e vendimit të arrestit dhe komentoi si vijon:

     “91. Çdo paditësi iu komunikua se ishte duke u arrestuar në bazë të nenit 
41 të Aktit të Terrorizmit 2000, për shkak se u arrestua me arsyen se 
dyshohej që ishte terrorist. Në gjykimin tim, në atë moment nuk nevojitej 
asgjë më shumë. Si në vendimin Fox dhe të tjerët, bëhet e qartë, se një 
deklaratë e përgjithshme e këtij lloji nuk do të përbëjë shkelje të nenit 
5.2, me kusht sigurisht që, pas kësaj, informacione të mëtejshme për 
mënyrën se si dhe pse dyshime të tilla janë krijuar, duhet t’i komunikohen 
menjëherë të dyshuarit. Për arsyet e dhëna në nenin e ardhshëm të këtij 
vendimi, unë nuk kam asnjë dyshim që, në materialin në dispozicion të 
gjykatës, ky informacion u është dhënë menjëherë paditësve. “

79. Sipas mendimit të gjyqtarit, kërkuesit mund të kundërshtojnë me anë të 
procedurave të rishikimit gjyqësor, vetëm ligjshmërinë e arrestimit të 
tyre, nëse jemi para rastit që oficerët nuk dyshuan “sinqerisht” se ata qenë 
terroristë, apo se një dyshim i tillë ishte i paarsyeshëm. Meqë kërkuesit 
nuk pretendonin mungesën e dyshimit të arsyeshëm, ligjshmëria e 
arrestimeve nuk mund të kundërshtohej dhe kërkesa për të kërkuar 
shqyrtimin gjyqësor të vendimit për arrestimin e tyre ishte “e pashpresë”.

80. Në lidhje me ligjshmërinë e vendimeve për paraburgimin e kërkuesve për 
dyzet e tetë orët e para, gjykatësi pohoi:
     “94. Shënimet e kujdestarisë së institucionit demonstrojnë se, gjatë 38 orëve 

të para të paraburgimit të paditësve, shqyrtimet janë kryer në 12 çdo orë 
dhe janë marrë parasysh të gjitha informatat e nevojshme dhe përkatëse. 
Të dhënat gjithashtu tregojnë se, gjatë kësaj periudhe prej 38 orësh apo më 
shumë, as paditësit, as avokati i tyre nuk morën asnjë veprim për vazhdimin 
e paraburgimit të tyre. Në vështrimin e dokumenteve, konsideroj se është e 
pamundur të thuhet se sipas rastit të qëndrueshëm Wednesbury, del në pah 
mungesa e informacionit.

95. Kjo pikëpamje është konfirmuar nga një shqyrtimi i dokumenteve që i 
është ofruar kërkuesve, në periudhën fillestare të paraburgimit. Më 9 Prill 
2009, atyre iu dha përmbledhja e parë dhe, duke pasur një shans për të 
shqyrtuar materialin që ajo përmbante, janë intervistuar gjatë në lidhje 
me të. Nga ky informacion, kërkuesit e kishin shumë të qartë se ata ishin 
arrestuar nën dyshimin e përfshirjes me komplotistët e tjerë në një plan për 
shpërthyer një bombë terroriste. Në të gjitha rrethanat, mua më duket se ky 
ishte informacion i mjaftueshëm për të përmbushur kriteret e përcaktuara 
në nenin 5.2 dhe nenin 5.4, të paktën në fazën e fillimit. “

81. Në përgjigje të pretendimeve të kërkuesve, që paraburgimi i tyre pas 10 
prillit ishte i paligjshëm, sepse ishte në bazë të informacionit që rridhte 
vetëm nga seancat e mbyllura, gjykatësi theksoi se vetëm një pjesë e 
seancës së 10 prill u zhvillua me dyer të mbyllura dhe se seanca e 15 



310

Prillit ishte tërësisht e hapur. Ai deklaroi se gjatë kësaj periudhe, kërkuesit 
u pajisën me informata të mjaftueshme për të justifikuar vazhdimin e 
ndalimit të tyre. Ai e vlerëson këtë pjesë të kërkesës, për shqyrtim gjyqësor 
si «të gabuar”. Ai vuri në dukje se kërkuesit në mënyrë të përsëritur kanë 
pohuar se arsyeja për paraburgim nuk u ishte shpjeguar ndonjëherë, pa u 
përpjekur ata vetë të mësonin përmbajtjen e dokumenteve të ndryshme, të 
cilat i ishin vënë në dispozicion. Gjykatësi vazhdoi:
98.  Është e qartë gjithnjë e më shumë nga i gjithë materiali dhe veçanërisht pas 

kalimit të periudhës 13 ditore të paraburgimit, nga akuzat e pyetjet që janë 
bërë, se kërkuesit kanë qenë secili në dijeni se ishin ndaluar si të dyshuar për 
përfshirje bashkë me tjerë si komplotistë që do të shkaktonin shpërthime me 
bomba në disa vende të caktuara publike, në veri-perëndim të Anglisë.

99. Avokati i kërkueseve parashtroi se atyre duhet t’i ishte dhënë informacion 
i detajuar në fillim të ndalimit, në nivelin që ishte i ngjashëm me informa-
cionin e një akt-akuze. Unë vlerësoj se kjo kërkesë është e gabuar në parim. 
I gjithë qëllimi i atyre pjesëve të Aktit 2000 është për të lejuar arrestimin e 
të dyshuarve pa u akuzuar për shkak se, në momentin e arrestimit të tyre, 
dhe ndoshta për shumë ditë më pas, nuk është e mundur të formulohen aku-
zat, sikurse do të paraqiteshin në mënyrë specifike në një akt-akuzë. Kjo është 
pikërisht arsyeja pse Parlamenti ka thënë se të dyshuarit mund të parabur-
gosen pa akuzë deri në 28 ditë, në mënyrë që të lejojë marrjen e informa-
cioneve të mëtejshme për dyshimet e ngritura. Dhënia e këtij informacioni 
parashikohet për t’i dhënë të ndaluarve mundësinë, në bazë të Aktit 2000,  
të kundërshtojnë ligjshmërinë e paraburgimit, nëse dëshirojnë ta bëjnë, 
atëherë kjo është e mjaftueshme për të kënaqur nenin 5.2 dhe nenin 5.4.

     100. Sigurisht gjithmonë do të vijë koha kur për të paraburgosurit duhet të 
sigurohen detaje më të veçanta të veprave penale të dyshuara. Në këtë rast, 
për arsyet që kam dhënë, unë konsideroj se informacione të mjaftueshme i 
janë dhënë atyre, sa për të mësuar pse ishin arrestuar dhe për të kundërsh-
tuar ligjshmërinë e vendimit të arrestimit. Ata e dinin se cilët ishin komplot-
istët e tjerë të dyshuar, krimet për të cilat dyshoheshin (me qëllim shpërthi-
met në vendet publike në veri-perëndim), dhe se disa prej dëshmive i lidhnin 
ata direkt me këto pretendime. “

82. Gjyqtari konkludoi në lidhje me dhënien e informacionit se në qoftë se, 
në kundërshtim me pikëpamjen e tij gjyqësore procedurat e rishikimit 
kundër policisë ishin të përshtatshme, ai do të refuzojë lejen pasi kërkesa 
nuk ishte në përputhje me materialin e kërkuar. Ai pranoi se nëse vendimet 
e Gjykatës së Magjistraturës së Westminster për të nxjerrë urdhrin e 
paraburgimit të mëtejshëm ishin të paligjshme për shkak se kërkueseve i 
ishte dhënë informacion i pamjaftueshëm për shkaqet e arrestimit të tyre 
që ishte potencialisht një çështje e së drejtës publike. Megjithatë, ai ishte 
i kënaqur që kërkesa ishte “e çuditshme” dhe e pakontestueshme dhe se 
informata të mjaftueshme janë dhënë në dokumentet e seancave të hapura 
për kërkuesit, ku kanë mësuar pse ishin arrestuar.



311

2. Ankesat që kanë të bëjnë me kërkimet

(A) Mënyra e ekzekutimit të kërkimeve
83. Në lidhje me akuzat se policia kishte tejkaluar parashikimet e urdhrit, duke 

ekzekutuar për shumë ditë ankesat në lidhje me konfiskimet, policia përsëri 
argumentoi se procedurat gjyqësore të  rishikimit nuk ishin të përshtatshme, 
dhe se procedurat juridike private duhet të ishin ndjekur nga kërkuesit. 

84. Në çdo rast, gjykatësi tha se edhe në qoftë se këto ishin çështje për 
shqyrtim gjyqësor, nuk kishte bazë për të konkluduar se kërkesa ishte e 
diskutueshme. Ai konsideron se fjalët “në një rast” të urdhrit autorizonin 
policët të shkoi në pronën në fjalë për të ndërmarrë kërkimin, dhe kur 
kishin përfunduar të rikthenin pronën zotëruesve të saj. Kjo ishte pikërisht 
atë që kishte ndodhur këtu. Fakti që ky “rast” ka zgjatur për më shumë 
se një ditë kalendarike ishte e parëndësishme dhe nuk kishte asgjë të 
përkohshme në lidhje me fjalën “rastit”. Për më tepër, ankesa se sendet e 
sekuestruara nuk ishin kthyer mund dhe do të ishte zgjidhur nga kërkuesit 
duke  ndjekur me shqyrtimit gjyqësor protokollin e veprimeve të para. 
Përsëri, gjykatësi arriti në përfundimin se në qoftë se, në kundërshtim me 
pikëpamjen e tij gjyqësore procedurat e shqyrtimit ishin të përshtatshme, 
ai do të refuzonte lejen pasi kërkesa ishte e “pashpresë”.

(B) Shtrirja e urdhër-kërkimit
85. Për sa i përket ankesës se urdhri ishte tepër i gjerë, një ankesë të cilën 

gjyqtari e pa si të përshtatshme për shqyrtim gjyqësor, vërejti se kritika 
duket të jetë për shkak se përmban një listë të gjatë të referencave në 
sende të zakonshme shtëpiake, një listë e tillë duhet, në vetvete, të jetë 
shumë e gjerë ose e vështirë. Ai hodhi poshtë këtë parashtresë për tri 
arsye. Së pari, ai konsideroi se si pohim të ishte shumë i përgjithshme që 
nga një listë që ishte shumë e vështirë në një rast mund të jetë plotësisht e 
përshtatshme në një tjetër. Ai vazhdoi:
109. Së dyti, në një situatë si kjo, policia do ta ketë të pamundur të di saktësisht 

se çfarë janë duke kërkuar. Pra, ata do të identifikojnë llojet e sendeve të 
cilat, në të kaluarën, kanë qenë të rëndësishme për kërkime të kësaj natyre. 
Kështu ka referenca specifike për dokumentat e udhëtimit, kompjuterë, li-
bra, DVD etj. Por është joreale që gjykata tani, më shumë se një vit më 
vonë, në mënyrë retrospektive, të shprehet se disa nga këto objekte janë 
përfshirë në një listë të hartuar në fillim të një hetimi të madh të terrorizmit.

110. Së treti, gjykata duhet të pohojë, se në ndërmarrjen e këtyre hetime urg-
jente, policia nuk u mjaftua vetëm me kontrollin e sendeve të një liste të 
kufizuar artificialisht, të cilat mund t’i hetonin dhe/ose konfiskonin. Kjo do 
të ishte në kundërshtim me interesin publik, nëse në kërkimin e arsyeve, në 
kontekstin e një hetimi urgjent dhe të vazhdueshëm të terrorizmit, policia 
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u mjaftua me faktin nëse sendi A ishte në listë, apo sendi B nuk ishte. Ka 
një interes të qartë publik për të siguruar, brenda kufijve të përcaktuar siç 
duhet, që lista nuk është e kufizuar. “

86. Ai arriti në përfundimin se ishte “e pashmangshme”, që në rastet si ky 
urdhri do të ishte në terma relativisht të gjerë, duke shpjeguar se nevoja 
për të garantuar sigurinë publike në bazë të Aktit të Terrorizmit 2000 nuk 
kërkon asgjë më pak. Ai refuzoi parashtrimet, se urdhri ishte shumë i 
gjerë, ose që ishte një rast i diskutueshëm, apo se vendimi për të nxjerrë 
urdhër në ato kushte ishte i paligjshëm ose i paarsyeshëm.

3. Ankesat në lidhje me procedurën për nxjerrjen e një urdhri për 
paraburgim të mëtejshëm

87. Së fundi, gjyqtari vlerësoi pretendimin se procedura për dëgjimin 
e kërkesave për urdhërin e paraburgimit të mëtejshëm, Akti 2000 i 
Terrorizmit ishin në kundërshtim me nenin 5 § 4 të Konventës, pasi edhe 
pse lejohej procedura me dyer të mbyllura, nuk parashikohej përfaqësimi 
me avokatë të veçantë në vend . Ai e vlerësoi këtë si një çështje e cila, në 
qoftë se do të ishte e përshtatshme për dhënien e lejes, do të justifikonte 
procedurat e shqyrtimit gjyqësor.

88. Megjithatë, ai e konsideroi pretendimin si të pakontestueshëm. Ai iu 
referua vendimit të Dhomës së Lordëve në Ward (shih paragrafët 104-105 
sipër), i cili deklaroi qartë se seanca dëgjimore e mbyllur ishte në përputhje 
me Konventën. Prandaj, ai refuzoi kërkesën që parashikimi i dispozitave 
që siguronin praninë e një avokati të veçantë ishin të domosdoshme për 
të siguruar ndershmërinë e procesit. Ai, më tej vuri në dukje se kërkuesit 
nuk kishin shpjeguar se pse mungesa e dispozite të shprehur në Aktin e 
vitit 2000 për një avokat të veçantë sillte në mënyrë të pashmangshme 
përfundimin se skema e parashikuar ishte në kundërshtim me nenin 5 
§ 4, pasi gjykatësit e qarkut mund të siguronin shqyrtimin e nevojshëm 
kritik të interesave të personit, i cili ishte subjekt i proceduarave. Në çdo 
rast, ai u shpreh se një avokat i tillë mund të ishte emëruar nga gjykatësi i 
Qarkut, nëse do të ishte nevoja për një të tillë dhe do të ishte konsideruar 
si i domosdoshëm në interes të drejtësisë. Ai vuri në dukje se kërkuesit, 
në të dyja seancat nuk kishin kërkuar caktimin e një avokati të veçantë. Së 
fundi, gjykata e konsideroi çështjen e kërkuesve të gabuar në fakte, duke 
parë se urdhri i ndalimit të mëtejshëm nuk është hartuar tërësisht në bazë 
të informacionit të marrë nga seanca me dyer të mbyllura: vetëm një pjesë 
e seancës së 10 prillit është zhvilluar me dyer të mbyllura, ndërsa seanca 
e15 prillit kishte qenë tërësisht me dyer të  hapura. Kërkesa për leje për 
këtë arsye dështoi si në parim dhe në fakte.
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F. Kthimi i Kërkueseve në Pakistan

89. Në shtator të vitit 2009, të tre kërkuesit u kthyen vullnetarisht në Pakistan.

II. LIGJI DHE PRAKTIKA E BRENDSHME PËRKATËSE

A. Arrestimi dhe paraburgimi sipas Aktit të Terrorizmit 2000
90. Akti i vitit 2000 lejon arrestimin dhe paraburgimin, pa akuzën për dyshim 

si terroristë për një maksimum prej njëzet e tetë ditësh. Dispozitat përkatëse janë 
paraqitur më hollësisht më poshtë.

1. Fuqia e arrestimit
91. Neni 41 (1) i Aktit të vitit 2000 lejon një polic të arrestojë pa urdhër një 

person për të cilin ai me të drejtë dyshon të jetë terrorist. Ligji 2000 e 
përcakton një terrorist, si dikë i cili ka kryer vepër penale sipas neneve 
të caktuara të Ligjit (neni 40 (1) (a)), apo dikush i cili “është ose ka qenë 
i përfshirë në kryerjen, përgatitjen apo nxitjen e akteve të terrorizmit 
“(Neni 40 (1) (b)).

92.Vetë terrorizmi është përcaktuar në nenin 1 të ligjit në këto kushte:
(1) ... përdorimi i kërcënimit, apo kryerja e  veprimit ku:
(A) Veprimi bie në paragrafin (2),
(B) Përdorimi ose kërcënimi është projektuar për të ndikuar në qeveri, apo 

në një organizatë qeveritare ndërkombëtare, ose për të trembur publikun, ose një 
pjesë të publikut, dhe

(C) Përdorimi ose kërcënimi është bërë me qëllim të progresit të një kauzë 
politike, fetare, racore ose ideologjike. “

93. Neni 1 (2) mbulon veprime të cilat:
(A) përfshijnë dhunën serioze kundër një personi,
(B) përfshijnë dëme serioze në pronë,
(C) rrezikojnë jetën e një personi, përveç se të personit që kryen veprimin,
(D) krijojnë një rrezik serioz për shëndetin, apo sigurinë e publikut, ose një 

pjesë të publikut, ose
(E) janë projektuar seriozisht për të ndërhyrë dhe prishur një sistem elektronik.”

94. Në përputhje me nenin 1 (3), përdorimi apo kërcënimi i veprimit i cili 
përfshin përdorimin e armëve të zjarrit apo eksplozivëve është terrorizëm, 
nëse përmbush ose jo kushtet e nenit 1 (1) (b).

95. Neni 41 (3) parashikon, sikurse në rastin konkret, se një person i ndaluar 
sipas nenit 41 do të jetë subjekt i parashikimeve të tjera të këtij neni, edhe 
nëse është ndaluar mbi bazë tjetër ligjore, nuk do të mund të lirohet më 
vonë se një periudhë prej dyzet e tetë orësh, duke filluar me momentin e 
arrestimit të tij sipas këtij neni.
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2. Shqyrtimi periodik
96. Shtojca 8, Pjesa II e Aktit të vitit 2000 përcakton dispozita të detajuara 

që rregullojnë ndalimin e çdo personi të arrestuar në bazë të këtij Akti.
97. Në përputhje me paragrafin 21, ndalimi i një personi duhet të rishikohet 

periodikisht nga një oficer i rishikimit. Shqyrtimi i parë duhet të kryhet 
sa më shpejt që është e mundur pas kohës së arrestimit të personit. Duhet 
të kryhen komente pasuese, të kufizuara në intervale prej jo më shumë se 
dymbëdhjetë orësh, përveçse në raste të veçanta. Asnjë rishikim i ndalimit të 
një personi nuk duhet të kryhet pas një urdhri që shtrihet mbi paraburgimin 
e tij, i cili është lëshuar nga gjykata (shih paragrafin 100 sipër).

98. Paragrafi 23 i jep të drejtën një oficeri shqyrtues të autorizojë vazhdimin 
e paraburgimit të një personi, vetëm nëse bindet se është i domosdoshëm: 
(a) për të marrë prova relevante, qoftë me pyetje, apo çdo mënyrë tjetër; 
(B) për të ruajtur dëshmitë përkatëse; ose (c) për të pritur rezultatin e 
ekzaminimit, apo analizës së ndonjë dëshmie relevante. Vazhdimi i 
paraburgimit nuk mund të autorizuar sipas (a) ose (b) nëse zyrtari i 
shqyrtimit nuk është i bindur se hetimi është duke u zhvilluar me kujdesin 
dhe shpejtësinë e duhur. “Prova relevante”, është dëshmi që ka të bëjë me 
kryerjen nga ana e personit të ndaluar të një shkelje të përcaktuar në Akt, 
ose tregon se personi i ndaluar ka qenë i përfshirë në kryerjen, përgatitjen 
apo nxitjen e akteve të terrorizmit.

99. Në përputhje me paragrafin 26, para se të përcaktojnë nëse do të autorizojë 
vazhdimin e paraburgimit të një personi, një oficer rishikimi duhet t’i japë 
personit të ndaluar ose avokatit të tij mundësinë për të bërë deklarata me 
gojë ose me shkrim në lidhje me paraburgimin.

3. Garancitë e paraburgimit të mëtejshëm të lëshuar nga një autoritet gjyqësor
100. Paragrafi 29 i Shtojcës 8 i jep të drejtën një prokurorit të kurorës, ose 

zyrtarit të lartë të policisë për të aplikuar në gjykatë për lëshimin e një 
urdhri paraburgimi të mëtejshëm. Sipas paragrafit 36, nëse kërkesa është 
për të zgjatur paraburgimin deri në një maksimum prej katërmbëdhjetë 
ditësh nga dita e arrestimit, mund të bëhet nga një gjyqtar qarku. Aplikimet 
për paraburgimin e mëtejshëm përtej katërmbëdhjetë ditëve duhet të 
kalohen para gjyqtarit të Gjykatës së Lartë, i cili mund të autorizojë 
paraburgimin deri në një maksimum prej njëzet e tetë ditësh në total nga 
data e arrestimit. Neni 41 (7) i Ligjit parashikon që kur një kërkesë për sa 
i përket ndalimit të një personi është lëshuar sipas paragrafit 29 ose 36 të 
kapitullit 8, ai mund të ndalohet për periudhën e specifikuar në urdhër.

101. Në zbatim të paragrafit 31 të shtojcës 8, një personi të ndaluar duhet t’i 
jepet njoftimi për aplikimin për një urdhër paraburgimi të mëtejshëm dhe 
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shkaqet për të cilat kërkohet ky paraburgim. Paragrafi 33 i lejon personit 
të paraburgosur të bëjë paraqitje me gojë ose me shkrim në lidhje me 
kërkesën për një urdhër ndalimi të mëtejshëm dhe i jep të drejtën për 
përfaqësim ligjor në seancë. Në përputhje me paragrafin 33 (3), gjykata 
mund të përjashtojnë personin e paraburgosur dhe avokatin e tij nga çdo 
pjesë e seancës dëgjimore.

102. Paragrafi 34 përcakton se personi i cili ka bërë një kërkesë për urdhër 
mund të aplikojnë që informacioni mbi të cilin mbështetet ai t’i vihet 
në dispozicion atij dhe avokatit të tij. Një gjykatë mund të lëshojë një 
urdhër të tillë vetëm nëse bindet se ka baza të arsyeshme për të besuar 
se, në qoftë se informacioni i jepet personit, nuk do të ndërhyhej apo 
dëmtohej prova; pengohej kapja e tij, pengohej prokuroria apo dënimi i 
një terroristi të dyshuar, duke u bërë më i vështirë për shkak të qenies së 
tij në dijeni; parandalimi i një akti terrorist do të bëhej më i vështirë; do të 
ndërhyhej për grumbullimin e informacionit për kryerjen, përgatitjen apo 
nxitjen e një akti terrorist do; ose do të kishte lëndim fizik për një person.

103. Paragrafi 32 (1) parashikon se një urdhër paraburgimi i mëtejshëm mund 
të lëshohet vetëm nëse ka baza të arsyeshme për të besuar se paraburgimi 
i mëtejshëm i personit është i nevojshëm dhe se hetimi është duke u 
zhvilluar me kujdesin e duhur. Në përputhje me paragrafin 32 (1A ), 
paraburgimi i mëtejshëm i një personi është “i domosdoshëm” nëse është 
i nevojshëm për të marrë prova relevante ose në pyetje personin; për të 
ruajtur prova relevante; ose për të pritur rezultatin e ekzaminimit, apo 
analizës së ndonjë dëshmie relevante. “Prova relevante”, është dëshmia 
që ka të bëjë me kryerjen nga ana e personit të ndaluar të një shkelje të 
përcaktuar në Aktin e vitit 2000, ose tregon se personi i ndaluar ka qenë i 
përfshirë në kryerjen, përgatitjen apo nxitjen e akteve të terrorizmit.

104. Në Ward k. Police Service of Northern Ireland, [2007] UKHL 50, Dhoma 
e Lordëve analizoi ligjshmërinë e dispozitave të Shtojcës 8 në rastin e 
shqyrtimit të një kërkese për zgjatje të paraburgimit, kur gjyqtari kishte 
përjashtuar kërkuesin dhe avokatin e tij nga një seancë për rreth dhjetë 
minuta, në mënyrë që informacioni të vlerësohej me dyer të mbyllura. 
Kërkuesi kërkoi shqyrtimin gjyqësor të vendimit për dhënien e urdhrit 
të paraburgimit të mëtejshëm dhe kërkesa e tij u refuzua. Apeli i tij në 
Dhomën e Lordëve u rrëzua. Komiteti shpjegoi:

     “11. Neni 41 i Ligjit ... mundëson që një polic të arrestojë pa arsyetuar një 
person për të cilin ai me të drejtë dyshon të jetë terrorist. Gjatësia e paraburgimit 
që mund të pasojë një arrestim të tillë është subjekt i një orari të ndërtuar me 
kujdes. Ky afat kohor, nga ana e saj, është subjekt i një sërë masave mbrojtëse 
procedurale të ndërtuara me kujdes. E drejta e personit të ndaluar për të kërkuar 
të lirohet kërkon t’i kushtohet kujdes shumë i madh masave mbrojtëse.”



316

105. Pas shqyrtimit të kujdesshëm të dispozitave të ligjit të vitit 2000 që 
lejojnë personin e paraburgosur dhe përfaqësuesin e tij të përjashtohen 
nga një seancë, Komisioni deklaron:
     “27. Procedura para organit gjyqësor, e parashikuar nga paragrafi 33, 

është konceptuar në interes të personit të ndaluar dhe jo të policisë. Ajo i 
jep personit të drejtën të përfaqësojë dhe të përfaqësohet në seancë. Por, 
ajo njeh edhe natyrën e ndjeshme të hetimeve që autoriteti gjyqësor mund 
të dëshirojë të kryejë, në interesin më të mirë të atij personi, kur ka baza 
të arsyeshme për të besuar se paraburgimi i mëtejshëm është i nevojshëm. 
Sa më shumë që futesh në thellësi të shqyrtimit të kësaj çështjeje, aq më i 
ndjeshëm ka të ngjarë të jetë. Sa më e gjatë të jetë periudha gjatë së cilës 
lejohet zgjatja e afatit të paraburgimit, aq më të rëndësishme janë arsyet 
për aplikimin dhe shqyrtim të kujdesshëm.

     28. Ashtu si në këtë rast, nevoja e shqyrtimit nga autoriteti gjyqësor mund të 
prevalojë mbi të drejtën e policisë për të refuzuar linjën e pyetjeve që do t’i 
bëhen të dyshuarit, derisa ai të intervistohet. Kjo nuk do të jetë në dëm të 
personit të arrestuar, pasi autoriteti gjyqësor mund të shqyrtojë këtë çështje 
më nga afër, për të parë nëse testi për zgjatje të paraburgimit është plotësuar. 
Pushteti, në këtë rast nuk do të jetë duke u përdorur kundër personit të 
ndaluar, por për të mirën e tij.

     29. Mund të ketë raste kur ekziston rreziku se fuqia e dhënë autoritetit gjyqësor 
nga paragrafi 33 (3) do të veprojë në dëm të personit të paraburgosur. Këto 
raste kanë të ngjarë të jenë të rralla, por autoriteti gjyqësor duhet të jetë 
gjithmonë i kujdesshëm për të mos ushtruar pushtetin e tij në këtë mënyrë.”

B. Kompetenca për kërkimet sipas Aktit të vitit 2000
106. Shtojca  5 e Aktit të vitit 2000 përcakton kompetencat në lidhje me 

kërkimet. Paragrafi 1 i shtojcës 5 lejon një polic të aplikojë për lëshimin 
e një urdhëri për qëllimet e një hetimi terrorist, të autorizojnë ndonjë 
polic të hyjë në godina, të kërkojë, të konfiskojë dhe të mbajë çdo send të 
gjetur. Për sa i përket bazës materiale të paragrafit 1 (3), ky i fundit është i 
rëndësishëm nëse polici ka baza të arsyeshme për të besuar se ka të ngjarë 
të jetë me vlerë të konsiderueshme për një hetim terrorist dhe duhet të 
konfiskohen për të parandalohet fshehja,  humbja, dëmtimi, ndryshimi, 
apo shkatërrimi i tij.

107. Paragrafi 1 (5) parashikon se gjyqtari mund të pranojë kërkesën, nëse 
bindet se urdhëri kërkohet për qëllimet e një hetimi terrorizmi; ka baza 
të arsyeshme për të besuar se në banesat e personave ka sende materiale 
të cilat ka të ngjarë të jenë me vlerë të konsiderueshme, qoftë vetë ose së 
bashku me materiale të tjera, për hetimin e terrorizmit; dhe se çështja ka 
të ngjarë të jetë e nevojshme në rrethanat e rastit.
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C. Shqyrtimi gjyqësor 

1. Përshtatshmëria e masës

(A) Vendimet e arrestimit dhe ndalimit
108. Në  çështjen R (Rawlinson & Hunter Trustees dhe të tjerët) kundër 

Gjykatës kriminale qendrore & Anor [2012] EWHC (Admin) 2254, 
paditësi ishte arrestuar dhe kërkoi të kundërshtojë me anë të shqyrtimit 
gjyqësor vendimin për arrestimin e tij. Edhe pse ka pasur disa diskutime 
nëse shqyrtimi gjyqësor ishte mjeti i përshtatshëm, policia ka pranuar se 
shqyrtimi gjyqësor ishte mënyra e duhur për të kundërshtuar vendimin 
e arrestit dhe Gjykata e Divizionit ra dakord. Duket se paditësi kishte 
pranuar në procedurën para gjykatës se nuk kishte asnjë mosmarrëveshje 
të konsiderueshme faktike mes palëve dhe kërkesa mund të zgjidhej në 
bazë të provave të dokumentuara.

(B) Vendimet për të lëshuar urdhër-kërkimi
109. Në çështjen Bell kundër Greater Manchester Police [2005] EWCA Civ 

902, paditësi kërkoi të kundërshtojë vlefshmërinë e urdhrit të kërkimit 
përmes procesit civil. Ai u ankua se urdhëri ishte marrë në mënyrë të 
gabuar dhe se nuk dentifikohej me materialin objekt të këtij kërkimi. 
Gjykata e Apelit ra dakord me arsyetimin e gjykatës së shkallës së parë se 
rruga e duhur për të kundërshtuar vlefshmërinë e urdhrit ishin procedurat 
për shqyrtimin gjyqësor.

110.Në çështjen R (Goode) kundër Court Crown në Nottingham [2013] 
EWHC 1726 (Admin) Gjykata Administrative deklaroi:
     “51. Çështja e urdhrit të kërkimit është një akt gjyqësor. Do të ishte një zh-

villim origjinal dhe  i habitshëm i ligjit, nëse një gjykatë me juridiksion të 
barabartë me një gjykatë tjetër gëzon të drejtën të shpallë të pavlefshëm 
aktin gjyqësor të gjykatës tjetër ... “

111. Gjykata thekson se, ndërsa një konfiskim i pasurisë pa autoritet gjyqësor 
mund të kundërshtohet në Gjykatën e Kurorës, një urdhër i lëshuar nga 
autoritet gjyqësore mund të prishet ose të shpallet i paligjshëm vetëm nga 
Gjykata Administrative në procedurat për shqyrtimin gjyqësor të pushtetit 
të ushtruar nga Gjykata e Magjistraturës ose Gjykata e Kurorës.

112. Në çështjet R (Lees dhe të tjerët) kundër Gjykatës së Magjistraturës 
së Solihull dhe [2013] EWHC 3779 (Admin), Gjykata e Divizionit, 
duke cituar R (Goode), ka pohuar se ishte e qartë se mjeti i vetëm për 
të kundërshtuar vlefshmërinë e urdhrit për kërkim ishin procedurat e 
rishikimit gjyqësor.
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2. Apeli kundër refuzimit për dhënien e lejes
113. Rregulli 52,15 i Rregullave të Procedurës Civile ( “CPR”) parashikon:

     “(1) Kur leja për të aplikuar për shqyrtim gjyqësor është refuzuar nga Gjykata e 
Lartë, personi mund të aplikojë në Gjykatën e Apelit për të apeluar mbi lejen”.

114. Neni 18 (1) i Aktit 1981 të Gjykatës së Lartë, në lidhje me çështjen në 
fjalë parashikon:

 “Asnjë apelim nuk mund të ngrihet në Gjykatën e Apelit-
(A) ... nga një vendim i Gjykatës së Lartë mbi çështje penale apo çdo çështje tjetër”
115. Në çështjen Amand kundër Sekretarit dhe Ministrit të Mbrojtjes së 

Qeverisë së Mbretërisë së Holandës [1943] AC 147, Dhoma e Lordëve 
vendosi se refuzimi i kërkesës për habeas corpus për një person të 
arrestuar me qëllim ekstradimin, ishte një vendim për një “shkak ose 
çështje penale”(siç përcaktohet në Aktin paraardhës). Viscount Simon 
LC deklaroi:

     “Ky dallim mes rasteve të habeas corpus në një çështje penale, dhe rastet 
kur çështja nuk është penale shkon pas, shumë larg në kohë ... Është natyra dhe 
karakteri i procedurës në të cilën habeas corpus është kërkuar e cila ofron testin. 
Nëse nga çështja është rezultat i drejtpërdrejtë mundësia e gjykimit dhe dënimit 
të kërkuesit për një vepër për të cilën dyshohet, nga një gjykatë që ka juridiksion 
për ta bërë këtë, atëherë çështja është penale.”

116. Zoti Wright shpjegoi:
“Parimi që unë nxjerr nga autoritetet që kam cituar dhe autoritetet tjera për-

katëse që kam konsultuar, është se në qoftë se shkaku ose çështja në përfun-
dim mund të rezultojë në dënimin e personit të akuzuar, me një dënim të tillë si 
burgimi ose gjoba, atëhere kemi të bëjmë me “shkak penal ose çështje penale.” 
Personi i akuzuar është duke u vënë në rrezik. Çdo urdhër i nxjerrë në një kauzë, 
ose çështje të tillë nga një gjykatë angleze, është një urdhër në një çështje penale, 
edhe pse urdhri, në vetvete, është neutral në karakter dhe në mënyrë të barabartë 
mund të jetë nxjerrë për një arsye apo çështje, e cila është ose jo penale. Urdhri 
mund të mos përfshijë ndëshkimin në bazë të ligjit anglez, por në qoftë se efek-
ti i tij është subjekt i aplikimit të ligjit anglez, personat të akuzuar në bazë të 
juridiksionit penal të një vendi të huaj, përpara ligjit anglez konsiderohen se ndaj 
tyre urdhri është lëshuar në një çështje penale. “

117. Së fundi, Zoti Porter deklaroi:
“Kjo nuk do të thotë se, që çështja të jetë penale duhet të jetë e gjitha 

kriminale. Mjafton, që procedura për të cilin urdhri u kërkua të jetë kriminale, 
p.sh., rikuperimi i një shume të ulët nuk është në vetvete një çështje penale, 
por zbatimi i saj nga magjistratët me lëshim urdhëri është i tillë. Në qoftë se 
një rast është deklaruar nga ato si e drejtë e tyre për ta zbatuar atë dhe se rasti 
është përcaktuar nga Gjykata e Lartë, atëherë asnjë ankesë nuk qëndron ... 
Procedimi, për të cilin ka nisur apelimi duhet të jetë procedim penal, por ky nuk 
duhet domosdoshmërish të përfundojë në një gjykim penal, apo dënim. Është e 
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mjaftueshme që akuza e ngritur ndaj personit të jetë një akuze penale.”
118. Në çështjen R (Guardian News dhe Media Ltd) kundër Gjykatës së 

Magjistraturës së Westminsterit  [2011] EWCA Civ 1188, një gazetë 
kishte kërkuar, por pa sukses akses në dokumentet e administruara 
nga Gjykata e Magjistraturës në procedurat e ekstradimit. Gjykata e 
Divizionit mbështeti vendimin e gjykatësit të qarkut. Çështja u ngrit në 
Gjykatën e Apelit për të analizuar nëse procedurat kishin “shkak penal 
ose ishin çështje penale”. Gazeta pranoi se procedurat e ekstradimit 
kishin “shkak penal ose ishin çështje penale”, por ka pohuar se urdhri që 
refuzon aksesin gazetaresk në materialin themelor nuk ishte asnjë lidhje. 
Zoti Neuberger, duke arsyetuar vendimin e gjykatës, ka ndërmarrë një 
rishikim të autoriteteve në zonë dhe vlerëson se aplikimi i gazetës ka 
qenë tërësisht indirekt në lidhje me procedurat e ekstradimit dhe i bëra 
nga një subjekt jo palë i këtyre procedurave. Urdhri i gjykatësit të qarkut 
nuk e ka thirrur juridiksion penal të Gjykatës së Magjistraturës dhe nuk 
kishte asnjë ndikim mbi procedurat kriminale (d.m.th. ekstradimin). Zoti 
Neuberger ka shprehur mendimin se “çdo lloj koherence e fundit në 
lidhje me qëllimin dhe efektin e nenit 18 (1) (a) mund të sigurohet vetëm 
nga Gjykata e Lartë”, dhe arriti në përfundimin se mënyra më e mirë 
për të aplikuar jurisprudencën e komplikuar të zhvilluar gjatë tridhjetë e 
pesë viteve të fundit, dhe për të siguruar koherencën, ishte të tregohej se 
Gjykata e Apelit kishte juridiksion për të shqyrtuar apelin në këtë çështje.

119. Në dhjetor 2014, në vendimin në çështjen Panesar dhe të tjerët kundër 
HM Revenue and Customs [2014] EWCA Civ 1613, Gjykata e Apelit 
shqyrtoi kuptimin e “shkakut ose çështjes penale” sipas nenit 59 të 
Drejtësisë Penale dhe Aktit të Policisë të vitit 2001, në një rast në lidhje 
kontrollin e pronës, në përputhje me urdhrin e kërkimit, i cili u prish 
më pas. Gjykata gjeti se çështja në fjalë kishte një “shkak penal ose 
ishte çështje penale” dhe arriti në përfundimin se nuk kishte juridiksion 
për të shqyrtuar ankesën. Kërkuesit ishin të detyruar ta bënin kërkesën 
e tyre në Gjykatën e Divizionit , kërkesë në lidhje me legjitimitetin e 
kësaj pike të ligjit të një rëndësie të përgjithshme dhe të ngrinin ankesën e 
tyre në Gjykatën Supreme. Lord Justice Burnett iu referua paqartësisë së 
autoriteteve në interpretimin e “shkakut apo çështjes penale”, dhe pranoi 
se autoritetet kishin ngritur disa pasiguri në rritje dhe, disa mospërputhje, 
ashtu sikurse Zoti Neuberger njohu në rastin Guardian. 

C. Akti i të Drejtave të Njeriut 1998
120. Neni 3 (1) i Aktit të të Drejtave të Njeriut, i vitit 1998 ( “Akti i të Dre-

jtave të Njeriut”) kërkon që legjislacioni të jetë plotësisht i kuptuar, për aq sa 
është e mundur, në mënyrë që të interpretohet pajtueshmëria e tij me Konventën.
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121. Neni 4 i Ligjit, në lidhje me çështjen konkrete parashikon:
(1) Paragrafi (2) zbatohet në çdo procedurë në të cilën gjykata përcakton nëse 

një dispozitë e legjislacionit primar është në përputhje me të drejtën e 
Konventës apo jo.

 (2) Nëse gjykata është e bindur se dispozita është e papajtueshme me një të drejtë 
të Konventës, ajo mund të bëjë një deklaratë të kësaj papajtueshmërie.”

122. Neni 6 (1) i Aktit parashikon se është e paligjshme për një autoritet 
publik të veprojë në një mënyrë që është në kundërshtim me një të drejtë të 
Konventës. Neni 6 (2) shpjegon se:

“Paragrafi (1) nuk zbatohet për një akt nëse:
(A) si rezultat i një apo më shumë dispozitave të legjislacionit primar, autoriteti 

nuk mund të veprojë ndryshe; ose
(B) në rastin e një ose më shumë dispozitave të një legjislacioni primar, i cili nuk 

mund të interpretohet, ose të japë efekt në një mënyrë që të jetë në përputhje 
me të drejtat e Konventës, dhe autoriteti ishte duke vepruar në mënyrë që 
këto dispozita të jepnin efekt apo të zbatoheshin”.

123. Neni 7 (1) parashikon se një person i cili pretendon se një autoritet 
publik ka vepruar në mënyrë të paligjshme në bazë të nenit 6 (1), mund të 
iniciojë procedura kundër autoritetit.

124. Neni 8 (1) i Aktit parashikon se një gjykatë mund të caktojë një çmim 
për dëmet në lidhje me çdo akt të autoritetit publik të cilin gjykata e 
përcakton të paligjshëm.

LIGJI
I. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 5 §§ 2 DHE 4 TË 

KONVENTËS, NË LIDHJE ME PARASHIKIMET MBI SIGURIMIN 
E INFORMACIONIT

125. Kërkuesit u ankuan se nuk u ishte dhënë informacioni i duhur nga ana 
e policisë në lidhje me akuzat specifike ndaj tyre për t’iu mundësuar të 
kundërshtonin në mënyrë efektive ligjshmërinë e ndalimit të tyre. Ata u 
mbështetën në nenin 5 §§ 2 dhe 4 të Konventës, e cila në lidhje me këtë 
çështje parashikon si më poshtë:

“2. Çdo person i arrestuar duhet të informohet menjëherë, në një gjuhë që 
ai e kupton, për arsyet e arrestimit të tij dhe për çdo akuzë kundër tij. “

“4. Çdokush që privohet nga liria me arrestim ose burgim, ka të drejtë të bëjë 
ankim në gjykatë, me qëllim që kjo e fundit të vendosë, brenda një afati sa 
më të shkurtër, për ligjshmërinë e burgimit të tij dhe të urdhërojë lirimin, 
në qoftë se burgimi është i paligjshëm.”
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A. Pranueshmëria

1. Parashtrimet e palëve
126. Pozicioni i Qeverisë është se në lidhje me këtë ankesë, kërkuesit nuk 

shteruan mjetet e brendshme në dispozicion, në dy aspekte. Së pari, 
ata nuk ngritën një procedim ligjor privat në lidhje me ankesën e tyre 
rreth dhënies së informacionit, në lidhje me arrestimin dhe paraburgimin 
e tyre. Qeveria vuri në dukje se Gjykata e Divizionit kishte konstatuar 
se kërkesat duhet të ishin bërë në kuadër të një procedimi ligjor privat, 
sepse ato ngrenë çështje të fakteve të ndjeshme, të papërshtatshme 
për procedurat e rishikimit gjyqësor. Në dritën e vendimit të Gjykatës 
së Divizionit, kërkuesit padyshim mund të inicionin një procedurë për 
shpërblim të dëmeve civile që pretendonin në lidhje me arrestimin e tyre 
dhe dënimin fillestar. Qeveria theksoi se kërkuesit nuk kundërshtuan 
se ndalimi i tyre ishte i ligjshëm në bazë të legjislacionit të brendshëm, 
pavarësisht përputhjes me Nenin 5 të Konventës, kështu që e vetmja 
zgjidhje e përshtatshme do të ishte një deklaratë e papajtueshmërisë në 
bazë të Aktit të të Drejtave të Njeriut (shih paragrafin 121sipër). Meqë 
kërkuesit argumentuan se ata nuk ishin në gjendje të inicionin një kërkesë 
ligjore private nga Pakistani dhe nuk ishin në gjendje të merrnin rimbursim 
ligjor për procesin, atëherë Qeveria vuri në dukje se kërkuesit kishin 
përdorur pa vështirësi padinë gjyqësore dhe rasti ishte për shqyrtim para 
kësaj Gjykate. Me rëndësi është fakti se Qeveria argumentoi se kërkuesit 
në parim nuk ishin të përjashtuar nga marrja e ndihmës juridike dhe, në 
çdo rast, refuzimi për dhënien e ndihmës juridike nuk do ta kishte bërë 
jopraktike paraqitjen e një kërkese ligjore private.

127. Së dyti, Qeveria argumentoi se kërkuesit nuk kishin shteruar mjetet 
juridike në dispozicion, për shkak se ata nuk e kishin përsëritur kërkesën 
e tyre për leje për shqyrtim gjyqësor në Gjykatën e Apelit. Dispozita CPR 
parashikon ri përsëritjen e një aplikimi për leje në Gjykatën e Apelit sipas 
Rregullës 52.15 (1) (shih paragrafin 113 sipër). Megjithëse neni 18 (1) (a) 
i Aktit të vitit 1981 përjashtonte ankesa të tilla që nuk kishin “shkak penal 
apo nuk përbënin çështje penale” (shih paragrafin 114 sipër). Qeveria 
nuk ra dakord se ankesat e kërkuesve para Gjykatës së Divizionit binin 
në fushën penale. Gjykata e Divizionit pohoi se ankesa për shqyrtim 
gjyqësor, ose privat, në lidhje me arrestimin e kërkuesëve dhe ndalimin 
fillestar të tyre duhet të ishte paraqitur në gjykatë në bazë të ligjit privat 
dhe pretendimeve kundër policisë, ankesa të cilat ishim me natyrë civile.

128. Kërkuesit nuk pranuan se ata mund të paraqisnin një ankesë për 
shqyrtim privat, në lidhje me ankesat e tyre. Sipas pikëpamjes së tyre, 
kundërshtimet mund të ngriheshin vetëm përmes shqyrtimit gjyqësor. 
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Ata, në mbështetje të pozicionit të tyre iu referuan vendimit të Gjykatës së 
Divizionit së Rawlinson (shih paragrafin 108 më lart), se ishte krejtësisht 
e përshtatshme për çështjet e arrestimit dhe paraburgimit kundërshtimi 
me anë të shqyrtimit gjyqësor. Ata argumentuan se nuk do të kishte 
qenë e mundur të kërkonin në procesin ligjor privat, një deklaratë të 
papajtueshmërisë si bazë për paraburgimin e paligjshëm. Ata më tej 
argumentuan se ndihma juridike ishte e pamundur të merrej, veçanërisht 
duke pasur parasysh shkurtimet buxhetore dhe faktin që kërkuesit deri në 
atë fazë, ishin rezidentë jashtë shtetit.

129. Kërkuesit gjithashtu argumentuan se, në dritën e Nenit 18 (1) (a) të Aktit 
të vitit 1981, ata nuk kishin të drejtë të ri përsëritnin kërkesën e tyre për leje 
para Gjykatës së Apelit, nëse leja ishte refuzuar nga Gjykata e Divizionit 
për “shkak ose çështje penale “. Ata insistuan se nuk kishte asnjë dyshim 
se të gjitha çështjet që shqyrtoheshin para Gjykatës së Divizionit ishin 
me shkak penal, ose çështje penale, kjo referuar vendimit të Gjykatës së 
Apelit në Panesar (shih paragrafin 119 më sipër).

2. Vlerësimi i Gjykatës
130. Që në hershmërinë e saj, makineria e mbrojtjes e themeluar nga Konventa 

është subsidiare (plotësuese) e mbrojtjes së të drejtave të njeriut të 
sistemeve kombëtare. Kjo Gjykatë ka të bëjë me mbikëqyrjen e zbatimit 
nga ana e shteteve kontraktuese të detyrimeve të tyre sipas Konventës. Ajo 
nuk mund dhe nuk duhet, të marrë përsipër rolin e Shteteve, përgjegjësia 
e të cilëve është për të siguruar se të drejtat dhe liritë themelore të 
mishëruara aty janë të respektuara dhe të mbrojtura në nivel të brendshëm 
kontraktues. Rregulli i shterimit të mjeteve të brendshme, pra, është një 
pjesë e domosdoshme e funksionimit të këtij sistemi të mbrojtjes. Shtetet 
janë të përjashtuara nga përgjegjësia për veprimet e tyre para një organi 
ndërkombëtar, përpara se ata të kenë pasur një mundësi për të venë në 
vend të drejtën e shkelur në sistemin e tyre ligjor dhe ata që dëshirojnë të 
thërrasin juridiksionin mbikëqyrës të Gjykatës për sa i përket ankesave 
kundër një shteti, në këtë mënyrë janë të detyruar të përdorin së pari 
mjetet e parashikuara nga sistemi ligjor kombëtar (shih, në mesin e shumë 
autoriteteve, Akdivar dhe të tjerët kundër Turqisë, 16 shtator 1996 § 65, 
Raportet e Gjykimeve dhe vendimeve 1996-IV; dhe Goughv të Mbretërisë 
së Bashkuar, nr. 49327 / 11, § 137, 28 tetor 2014).

131. Siç përcaktohet në vendimin e Akdivar (cituar më lart, §§ 66-67), 
një rekurs normal duhet të ishte ngritur nga kërkuesi, përmes mjeteve 
juridike të cilat janë në dispozicion dhe të mjaftueshme për të vënë në 
vend drejtësi në lidhje me shkeljet e pretenduara. Ekzistenca e mjeteve 
ligjore në fjalë duhet të jetë mjaft e sigurt, jo vetëm në teori, por edhe në 
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praktikë, duke mos i munguar aksesimi dhe efektshmëria (shih gjithashtu 
Gough, cituar më lart § 138).

132. Sikurse Gjykata u shpreh edhe në Akdivar (cituar më lart, § 68), në 
hapësirën e shterimit të mjeteve të brendshme ka një shpërndarje të barrës 
së provës. Është detyrë e Qeverisë, e cila  pretendon jo shterim të mjeteve të 
brendshme, të bindë Gjykatën se mjeti në dispozicion, në kohën përkatëse 
ishte efektiv në teori dhe në praktikë, që do të thotë, se ishte i aftë për të 
siguruar ri adresim në lidhje me pretendimet e kërkuesit dhe perspektiva 
të arsyeshme për sukses. Megjithatë, në momentin që barra e provës 
përmbushet nga Qeveria, është kërkuesi që duhet të provojë nëse mjeti ishte 
në fakt shterues, apo për disa arsye ishte i pamjaftueshëm dhe joefektiv në 
rrethanat e veçanta të rastit, ose nëse ka rrethana të veçanta që e shkarkojnë 
atë nga barra e provës (shih gjithashtu Gough, cituar më lart § 139).

133. Së fundi, zbatimi i rregullit duhet të bëjë të qartë se kompensimi i shkeljes 
së të drejtës realizohet për shkak të faktit se ajo është duke u aplikuar në 
kontekstin e makinerisë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, që Palët 
Kontraktuese kanë rënë dakord për ta ngritur, dhe se për këtë arsye duhet 
të aplikohet me disa shkallë të fleksibilitetit dhe pa formalizëm të tepërt 
(shih Akdivar, cituar më lart, § 69, dhe Gough, cituar më lart § 140).

134. Në rastin konkret qeveria ka argumentuar se dy mjetet ishin në dispozicion 
të kërkuesve për të ndjekur më tej ankesat e tyre në lidhje me pretendimin 
e pamjaftueshmërisë së informacionit të dhënë, në kohën e arrestimit dhe 
paraburgimit të tyre. Kërkuesit kundërshtuan disponueshmërinë e këtyre 
mjeteve në rastit të tyre.

135. Në përgjithësi, është zhgënjyese për Gjykatën ta gjejë veten në pozitën 
që i kërkohet të  interpretojë saktë të drejtën e brendshme. Të dyja pyetjet, 
nëse kjo kërkesë duhet të kishte ndjekur procedurat ligjore private dhe 
nëse fjala “shkak apo çështje penale”, pra për të përjashtuar juridiksionin 
e Gjykatës së Apelit, janë pyetje që zgjidhen më mirë nga gjykatat 
e brendshme. Megjithatë, Gjykata e sheh të nevojshme të vlerësojë 
nëse mjetet e brendshme janë shteruar dhe kur ka një mosmarrëveshje 
ndërmjet palëve në lidhje me efektivitetin e një mjeti të caktuar, gjykata 
do të vendosë për këtë çështje në përputhje me parimet e përshkruara më 
lart (shih paragrafët 130-133) .

136. Në lidhje me pyetjen e parë, sipas Gjykatës së Divizionit, ishte e qartë 
se procedurat e zgjidhjes private ishin të përshtatshme të kundërshtonin 
arrestimin dhe paraburgimin e bërë nga policia, në rastin e kërkuesve. 
Siç u përmend më lart, në parim është e drejta e gjykatave të brendshme 
të adresojnë pyetje të tilla dhe e drejta e një gjykate të pavarur, si ajo 
e Divizionit në rastin konkret, të përcaktojë se një mjet i brendshëm 
është në dispozicion dhe të bëjë provën prima facie për ekzistencën e tij. 
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Kërkuesit e përmendur në rastin e Rawlinson (shih paragrafin 108 më 
lart) mbështetën argumentin se shqyrtim gjyqësor, dhe jo për procedura 
e zgjidhjes private, ishte rruga e duhur për të kundërshtuar vendimet 
e arrestimit dhe paraburgimit. Megjithatë, nuk duket se vendimi i 
Gjykatës së Divizionit në këtë çështje siguron mbështetje për rregullin e 
përgjithshëm dhe vetë kërkuesit nuk treguan ndonjë paragraf të veçantë 
të vendimit, në mbështetje të interpretimit të tyre. Për më tepër, në fillim 
të procedimit kishin pohuar se do të ishte e pamundur të merrnin ndihmë 
ligjore për procedurat e zgjidhjes private, sikurse dhe Qeveria vuri në 
dukje (shih paragrafin 126 më lart), ata në parim nuk ishin të përjashtuar 
nga mundësia e kërkesës për ndihmë ligjore. Në këto rrethana, dhe në 
mungesë të ndonjë autoriteti të cituar, apo shembuj të një kufizimi në 
dhënien e ndihmës juridike, në raste të tilla si ai i kërkuesve, argumenti se 
ndihma juridike nuk do t’i vihej në dispozicion është tërësisht spekulativ.

137. Më tej, Gjykata është e mendimit se kërkuesit kanë dështuar për të treguar 
se ata nuk ishin në gjendje të ri përsëritnin kërkesën e tyre për leje për 
shqyrtim gjyqësor në Gjykatën e Apelit. Gjykimi i brendshëm i cituar nga 
kërkuesit dhe vendime të tjera të cilave ata i referohen (shih paragrafët 
115-119 më sipër), janë një ndihmë e vogël, duke qenë se rëndësi kryesore 
kishte konstatimi i faktit se “çështja penale” ishte në “rrezik”, në këto raste 
pasonte një diskutim i kujdesshëm i fakteve specifike të rasteve. Vendimet 
e gjykatave shprehin paqartësi rreth kuptimit e të “çështjes penale”,  
sikurse Z. Neuberger ka shprehur pikëpamjen se vetëm Gjykata e Lartë 
ka të drejtë të zgjidhë çështjen (shih paragrafin 118 më lart). Më pas, në 
Panesar, Gjykata e Apelit njohu pasigurinë dhe paqartësinë e autoriteteve 
në lidhje me çështjen e mësipërme (shih paragrafin 119 më lart). Duke 
qenë se, gjykata në këtë rast arriti në përfundimin se kishim të bënim 
me “shkak penal të çështjes”, pasoi një shqyrtim i kujdesshëm i nenit 
59 i Drejtësisë Penale dhe Ligjit të Policisë 2001, në bazë të dispozitave 
ligjore të të cilit ishte ngritur çështja. Kjo dispozitë nuk përfshihej në 
rastin në fjalë. Duke pasur parasysh se Gjykata e Divizionit konstatoi 
natyrën private të ankesës së kërkueseve, nuk mund të thuhet me siguri se 
Gjykata e Apelit do të vendoste se çështja në fjalë kishte të bënte me një 
«çështje penale” dhe se gjykata nuk kishte juridiksion në këtë rast.

138. Rregulli i shterimit, në nenin 35 § 1 pasqyron rolin tërësisht plotësues 
të mekanizmit të Konventës. Fakti që kërkuesit kontestojnë vendimet e 
Gjykatës e Divizionit, gjykohen në shkallë të parë, si për natyrën e  kërkesave 
të ngritura, ashtu  edhe për mjetet e brendshme në dispozicion, theksojnë 
rëndësinë e rishikimit të këtij vendimi nga Gjykata e Lartë. Gjykata është 
e kënaqur me shpjegimet e Qeverisë, të cilat për kohën përkatëse kanë 
treguar disponueshmërinë e mjeteve, efektivitetin e tyre në teori dhe në 
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praktikë, që do të thotë, se ata ishin të aftë për të siguruar kompensimin 
lidhur me ankesën e kërkuesve dhe iu ofruan mundësi të arsyeshme 
për sukses. Kërkuesit kanë dështuar të provojnë se këto mjete ishin të 
pamjaftueshme dhe joefektive në rrethanat e veçanta të rastit të tyre, ose se 
kanë ekzistuar rrethanat e veçanta që i përjashtonin ata nga ndjekja e tyre.

139. Ankesat e kërkuesve sipas nenit 5 §§ 2 dhe 4 në lidhje me dhënien e 
informacionit nga policia, në lidhje me arsyet e arrestimit dhe paraburgimit 
janë të papranueshme dhe duhet të refuzohen në përputhje me nenin 35 §§ 
1 dhe 4 të Konventës.

II. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 5 § 4 TË KONVENTËS 
NË LIDHJE ME PROCEDURAT PËR DHËNINEN E GARANCIVE TË 
PARABURGIMIT TË MËTEJSHËM

140. Kërkuesit u ankuan se procedura për dëgjimin e kërkesave të tyre për 
urdhrin e  mëtejshëm të paraburgimit, sipas Shtojcës 8 të Aktit të vitit 
2000 (shih paragrafët 100-103 më sipër) ishin të papajtueshme me nenet 
5 § 4 dhe 6 § 1, sepse lejuan marrjen e provave në seanca të mbyllura dhe 
nuk kishte parashikime për përfaqësim me avokatë të veçantë. Gjykata 
konsideron se ankesa duhet të shqyrtohet vetëm sipas nenit 5 § 4 të 
Konventës, i cili parashikon:
     “Çdokush që privohet nga liria me arrestim ose burgim, ka të drejtë të bëjë 

ankim në gjykatë, me qëllim që kjo e fundit të vendosë, brenda një afati sa 
më të shkurtër, për ligjshmërinë e burgimit të tij dhe të urdhërojë lirimin, në 
qoftë se burgimi është i paligjshëm.”

141. Qeveria kundërshtoi argumentet e kërkuesve.

A. Pranueshmëria
142. Qeveria e pranoi se neni 18 (1) (a) i Aktit të vitit 1981 (shih paragrafin 

114 më sipër) mund të ketë penguar një ankim në Gjykatën e Apelit, 
në lidhje me këtë kërkesë. Ata nuk argumentuan se kjo kërkesë ishte e 
papranueshme për arsye të mos shterimit të mjeteve të brendshme.

143.Gjykata është e bindur se kërkesa ngre çështje të diskutueshme sipas 
nenit 5 § 4 të Konventës, në mënyrë që ajo të mos refuzohet si e pabazuar 
brenda kuptimit të nenit 35 § 3 (a) të Konventës. Gjykata më tej konsideron 
se kërkesa nuk është e papranueshme për ndonjë arsye tjetër. Prandaj, ajo 
duhet të deklarohet e pranueshme.

B. Themeli
1. Parashtrimet e palëve
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(A) Kërkuesit
144. Kërkuesit u shprehën se ata nuk bënë kërkesë para Gjykatës së 

Magjistraturës së Westminster për mbrojtjen me avokat, por argumentuan 
se e drejta për një avokat të veçantë duhet të kishte qenë e qartë në 
legjislacionin e tyre. Ata pranuan se garancitë procedurale në nenin 5 § 
4 nuk ishin të pandryshueshme. Megjithatë, ata pohuan se në qoftë se të 
dy gjykatat, ajo e brendshme dhe evropiane kishin mbajtur qëndrimin se 
ofrimi i avokatëve të veçantë dhe informacioneve të mjaftueshme në seanca 
të hapura, ishin të nevojshme për të mbrojtur të drejtat e  individëve, sipas 
nenit 5, kur ka pasur një ndërhyrje në këto të drejta si rezultat i privimit të 
lirisë, atëherë duhej të ishte respektuar ky nivel i mbrojtjes së të drejtave, 
pasi e drejta e lirisë rrezikonte të shkelej. Dështimi për të siguruar dhënien 
e informacionit për kërkuesit e komplikoi problemin. Në këto rrethana, 
vendimet u bënë, ose mund të ishin bërë, pothuajse tërësisht të bazuara 
në dëshmitë e dhëna në seanca të mbyllura. Në pikëpamjen e kërkuesëve, 
Qeveria kishte dështuar për të justifikuar qëndrimin e saj se rasti i tyre 
dallonte nga çështja A. dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 
nr. 3455/05, GJEDNJ 2009.

(B) Qeveria
145. Qeveria argumentoi se kërkesat procedurale të nenit 5 § 4 nuk ishin 

të pandryshueshme, por vareshin nga rrethanat e veçanta. Ata theksuan 
se çështja e kërkueseve përbëhej nga një hetim shumë kompleks për një 
sulm të dyshuar terrorist.

146. Në çështjen A. dhe të tjerët, të cituar më lart, Qeveria vuri në dukje se 
kërkuesit, në këtë rast u arrestuan për një total prej vetëm trembëdhjetë 
ditë dhe se kërkesat e nenit 5§4 u aplikuan  ndaj kohëzgjatjes së ndalimit, 
ose kohës së pacaktuar në pritje të akuzës. Gjithsesi, kërkuesit nuk u 
privuan nga i gjithë informacioni në dispozicion të Gjykatës së Qarkut, 
atyre nuk iu privuan të drejtat e parashikuara në nenin 5 § 4, sepse: (i) 
ata u informuan për bazën ligjore dhe arsyet e ndalimin e tyre; (ii) ata u 
përfaqësuan në mënyrë të ligjshme dhe kishin të drejtë të parashtronin 
kërkesat e tyre në Gjykatën e Qarkut, si dhe të merrnin prova, apo të 
pyesnin dëshmitarët; (iii) shpjegimi më i hollësishëm i arsyeve për të cilat 
po kërkohej paraburgimi ishte plotësisht në dispozicion të gjyqtarëve të 
Qarkut , edhe pse nuk iu bënë të njohura kërkuesve; (iv) procedura u 
mundësonte gjyqtarëve të Gjykatës së Qarkut të jepnin një shpjegim të 
detajuar për dyshimet, kështu ata mund të bënin pyetje dhe, në qoftë se 
nuk ishin të kënaqur, të refuzonin urdhrin e paraburgim; dhe (v) nëse e 
konsideronin të përshtatshme, gjyqtarët e Gjykatës së Qarkut mund të 
urdhëronin caktimin e një avokati të veçantë.
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2. Vlerësimi i Gjykatës

(A) Parimet e përgjithshme
147. Sipas Gjykatës, në çështjen A. dhe të tjerët, të cituar më lart, § 203, 

kërkesat e drejtësisë procedurale sipas nenit 5 § 4 nuk imponojnë zbatim 
uniform dhe standarde e pandryshueshme, pavarësisht nga konteksti 
i fakteve dhe rrethanave. Si rregull i përgjithshëm, sipas nenit 5 § 4 
procedura duhet të ketë një karakter gjyqësor, por nuk është gjithmonë e 
nevojshme që procedura të ndiqet nga të njëjtat garanci si ato të kërkuara 
në nenin 6 për çështje gjyqësore penale, apo civile. Garancitë që ofrohen 
duhet të jenë të përshtatshme për llojin e privimit të lirisë në fjalë.

148. Privimi i A-së nga liria sipas nenit 5 § 1 (c), si në rastin në fjalë, është 
i lejuar kur ekziston një dyshim i arsyeshëm se një person ka kryer një 
vepër penale. Një pyetje kyç për një gjykatë që shqyrton ligjshmërinë 
e paraburgimit është nëse ekziston një dyshim i arsyeshëm. Autoritetet 
duhet të paraqesin prova para gjykatës që demonstrojnë bazën për dyshim 
të arsyeshëm. Këto prova, në parim duhet t’i bëhen të ditura kërkuesit për 
t’i mundësuar atij të kundërshtojë bazat mbi të cilat mbështeten akuzat.

149. Megjithatë, sikurse Gjykata ka shpjeguar, krimet terroriste i përkasin një 
kategorie të veçantë. Për shkak të rrezikut të humbjes së jetës dhe vuajtjeve 
njerëzore, policia është e detyruar të veprojë me urgjencë në përcjelljen e 
të gjitha informatatave, duke përfshirë informacionin nga burime sekrete. 
Më tej, policia mund të ketë arrestuar një terrorist të dyshuar në bazë të 
informacionit që është i besuar, pa vënë në rrezik burimin e informacionit, 
por që nuk mund të zbulohej në gjykatë për të dyshuarit. Neni 5 § 1 (c ) i 
Konventës, nuk duhet të aplikohet, në mënyrë të tillë që të vë në vështirësi 
disproporcionale autoritetet policore në marrjen e masave efektive për 
të luftuar terrorizmin e organizuar, në kryerjen e detyrave së tyre sipas 
Konventës për të mbrojtur të drejtën e jetës dhe të drejtën e sigurisë së 
anëtarëve të publikut. Shtetet Kontraktuese nuk mund të përcaktojnë 
arsyeshmërinë e dyshimit me argumentim se arrestimi i një terroristi 
të dyshuar u arrit duke zbuluar burimet konfidenciale të informacionit 
mbështetës, apo edhe fakte të cilat janë të prirura të tregojnë burime të 
tilla, ose identitetin e tyre (shih çështjen Fox, Campbell dhe Hartley 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, 30 gusht 1990 §§ 32-34, Nr.182 Seria 
A). Vijon, se neni 5 § 4 nuk mund të kërkojë zbulimin e materialeve të 
tilla, apo nuk pengon mbajtjen e një seance të mbyllur për të lejuar që 
një gjykatë të marrë në konsideratë materiale konfidenciale. Në bazë të 
nenit 5 § 4, autoritetet duhet të zbulojnë informacion të mjaftueshëm për 
t’i mundësuar kërkuesit të dijë natyrën e akuzave kundër tij dhe të ketë 
mundësi për të administruar prova për t’i hedhur poshtë ato. Ata duhet 
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gjithashtu të sigurojnë që kërkuesi, apo këshilltarët e tij ligjorë të janë 
në gjendje në mënyrë efektive të marrin pjesë në proceset gjyqësore në 
lidhje me burgimin e mëtejshëm.

(B) Zbatimi i parimeve të përgjithshme në çështjen konkrete
150. Në çështjen A. dhe të tjerët, të cituar më lart, Gjykata mori si pikë fillestare 

analize faktin se në kohën e ndalimit të kërkuesve në këtë rast, kishte një 
nevojë urgjente për të mbrojtur popullsinë e Mbretërisë së Bashkuar nga 
një sulm terrorist nga al-Kaeda dhe një interes të fortë publik për marrjen 
e informacionit në lidhje me al-Kaedën dhe bashkëpunëtorët e tij, si dhe në 
ruajtjen e fshehtësisë së burimeve të informacionit (shih § 216 të vendimit të 
Gjykatës). Rasti konkret, sikurse A. dhe të tjerët, kishte të bënte me prezumime 
të një sulmi terrorist të planifikuar në shkallë të gjerë i cili, nëse realizohej, ka 
të ngjarë të rezultonte në humbje të konsiderueshme të jetës së njerëzve dhe 
dëmtime të rënda. Kërkuesit nuk argumentuan se në kuadër të arrestimeve 
të tyre ishte i pamjaftueshëm justifikimi i mbajtjes së një seance të mbyllur 
dhe kufizimet në të drejtën e tyre për t’u njohur me informacionin. Gjykata 
është e bindur se kërcënimi i një sulmi të afërt terrorist, i identifikuar 
gjatë Operacionit “Pathway”, ishte i mjaftueshëm për vendosjen e disa 
kufizimeve mbi natyrën kundërshtuese të procedurës në lidhje me urdhrin 
për paraburgim të mëtejshëm, për arsye të sigurisë kombëtare.

151. Në lidhje me procedurat e aplikueshme në bazë të kornizës ligjore për 
urdhërin e paraburgimit të mëtejshëm, Shtojca 8 e Aktit të vitit 2000 
përcakton rregulla të qarta dhe të hollësishme procedurale. Kështu, një 
personi të ndaluar duhet t’i jepet njoftimi për kërkesën për një urdhër 
të mëtejshëm paraburgimi dhe detajet për bazat mbi të cilat kërkohet 
paraburgimi i mëtejshëm. Ai ka të drejtën e përfaqësimit ligjor në seancë 
dhe të bëjë parashtrime me shkrim ose me gojë. Mundësia e mosdhënies 
së informacionit personit të paraburgosur dhe avokatit të tij, gjithashtu 
është parashikuar në Shtojcën 8 dhe është subjekt i autorizimit të gjykatës. 
Shtojca 8, gjithashtu përcakton të drejtën e gjykatës për të urdhëruar që 
personi i ndaluar dhe avokati i tij të përjashtohet nga çdo pjesë e një 
seance. Bazat për dhënien e një urdhëri të mëtejshëm paraburgimi janë të 
renditura në Shtojcën 8 (shih paragrafët 100-103 më lart).

152. Procedurat në rastin në fjalë, të cilat u zhvillua para Gjykatës së 
Magjistraturës të Westminster-it ishin me karakter gjyqësor dhe respektuan 
procedurën e përcaktuar në Shtojcën 8. Kërkesa për urdhër të mëtejshëm 
paraburgimi është bërë një ditë para zhvillimi të secilës prej dy seancave 
(shih paragrafët 39 dhe 58 më lart). Pjesa më e madhe e çdo kërkese 
përmbante informacionin e përfshirë në nenin 9, në lidhje me hetimet 
e mëtejshme që do të bëheshin (shih paragrafët 40 dhe 58 më lart). Ky 
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informacion i është dhënë gjykatësit të qarkut dhe kërkuesve i janë dhënë 
arsyet e mosdhënies së informacionit (shih paragrafin 42 më lart).

153. Është e vërtetë se një pjesë e seancës së 10 prilli 2009 u zhvillua me dyer 
të mbyllura, për t’i mundësuar gjykatësit të qarkut të shqyrtojë dhe të bëjë 
pyetje rreth materialit të nenit 9 (shih paragrafin 41 më lart). Megjithatë, 
sikurse Shtëpia e Lordëve shpjegon në çështjen Ward (shih paragrafin 105 
më lart), procedura në Shtojcën 8 lejon gjykatat të përjashtojnë kërkuesit 
dhe avokatët e tyre nga çdo pjesë e një seance, nëse diçka e tillë është në 
interes të personit të ndaluar, dhe jo në interes të policisë. Kjo i mundëson 
gjykatës të kryejë një ekzaminim të thellë të arsyeve të referuara nga 
policia për të justifikuar ndalimin e mëtejshëm, në mënyrë që të bindet 
për interesin e personit të arrestuar dhe se ka pasur baza të arsyeshme 
për të besuar se paraburgimi i mëtejshëm ishte i nevojshëm. Gjykata 
konstatoi më tej se gjyqtari i Qarkut ka vendosur drejtë, kur u shpreh se 
asnjë material nuk është mbajtur në mënyrë të panevojshme nga kërkuesi 
(shih, në mënyrë të ngjashme, A. dhe të tjerë, cituar më lart, § 218).

154. Kërkuesit ankohen në mënyrë specifike në lidhje me dështimin e 
procedurës së Shtojcës 8 për të parashikuar në dispozitë emërimin e një 
avokati të posaçëm. Megjithatë, është e qartë nga vendimi i Gjykatës së 
Divizionit se gjyqtari i Qarkut kishte fuqinë për të caktuar një avokat të 
posaçëm, në qoftë se ai e konsideronte emërimin e tij të nevojshëm për të 
siguruar ndershmërinë e procesit (shih paragrafin 88 më lart). Kërkuesit 
nuk e kontestojnë këtë gjetje. Vlen të përmendet se kërkuesit, në çdo fazë 
të procedurës nuk kanë kërkuar caktimin e një avokati të posaçëm në 
lidhje me kërkesën.

155. Në seancat e hapura, oficeri i lartë i policisë duke bërë kërkesën shpjegoi 
me gojë arsyen e kërkesës, dhe në seancën e dytë, dha detaje lidhur 
me progresin e kërkimit dhe ekzaminimin e materialit të konfiskuar 
gjatë kontrolleve (shih paragrafët 42 dhe 59 lart). Kërkuesit ishin të 
përfaqësuar ligjërisht dhe avokati i tyre ishte në gjendje për të marrë në 
pyetje dëshmitarin e policit, dhe e bëri këtë në seancën e parë më 10 prill 
2009 (shih paragrafin 43 lart).

156. Gjykata është e bindur se nuk ka pasur padrejtësi në procedurat që çojnë 
në dhënien e garancive të ndalimit të mëtejshëm më 10 dhe 15 prill 2009. 
Në veçanti, mungesa e dispozitës ligjore të shprehur për emërimin e një 
avokati të posaçëm nuk e bën procedurën të papajtueshme me nenin 5 § 
4 të Konventës.

157. Për rrjedhojë nuk ka pasur shkelje të nenit 5 § 4 të Konventës.
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III. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 8 TË KONVENTËS
158. Kërkuesit u ankuan se kontrollet në godinat e tyre kishin shkelur të 

drejtën për të respektuar jetën private dhe shtëpitë e tyre, për shkak se: (i) 
urdhri që lejon hyrjen dhe  kontrollin, «në një rast” nuk mund të barazohet 
me zënien e vazhdueshme; (ii) garancitë janë dhënë në mënyrë shumë 
të gjerë, duke lejuar kërkimin dhe konfiskimin e pothuajse çdo sendi të 
pronës. Ata u mbështetën në nenin 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 kombëtare, sigurisë publike, 
për mbrojtjen e rendit publik, shëndetit, ose moralit, ose për mbrojtjen e të 
drejtave dhe lirive të të tjerëve. “

159. Në lidhje me ankesën e fundit të kërkuesit, ata gjithashtu thirrën nenin 1 
të Protokollit nr.1, por Gjykata vlerësoi se çështja shqyrtohet në mënyrë 
shumë më të përshtatshme vetëm nga pikëpamja e nenit 8.

160. Qeveria e kundërshtoi argumentin se kishte pasur shkelje të nenit 8.

A. Pranueshmëria
1. Parashtrimet e palëve
161. Qeveria argumentoi se kërkesa sa i përket mënyrës sesi kontrollet janë 

kryer ishte e papranueshme, sepse kërkuesit nuk kishin shteruar mjetet 
juridike në dispozicion. Ata u referuan sërish në mundësinë e përdorimit 
të zgjidhjes ligjore private dhe në dështimin e kërkuesve për të kërkuar 
leje nga gjykata e apelit (shih paragrafët 126 127 më sipër). Duke qenë 
se, Z. Sher u ankua në lidhje me kontrollin në godinat e biznesit të tij, 
qeveria vuri në dukje se kjo ankesë nuk ishte ngritur fare në procedimet 
e brendshme. Megjithatë, Qeveria pranoi se ankesa në lidhje me 
fushëveprimin e urdhër-kërkimit është e përshtatshme për shqyrtimin 
gjyqësor dhe që neni 18 (1) (a) i vitit 1981 (shih paragrafin 114 më lart) 
mund të ketë penguar ngritjen e ndonjë ankese në Gjykatën e Apelit.

162. Kërkuesit pretenduan se ai kishte qenë prej kohësh e vendosur me ligj, se 
urdhrat e kërkimin mund të kundërshtoheshin vetëm përmes procedurave 
për shqyrtimin gjyqësor, sepse ishte ligjshmëria e një urdhri të gjykatës 
ajo që kontestohej. Ata iu referuan jurisprudencës së brendshme (shih 
paragrafët 109-112 lart) dhe argumentuan se në këtë pikë, Gjykata e 
Divizionit dhe qeveria ishin të gabuara. Kërkuesit u mbështetën përsëri 
në efektin e nenit 18 (1) (a) të Ligjit të Aktit 1981.

Vlerësimi i Gjykatës
163. Gjykata përsëriti komentet e saj për sa i përket natyrës plotësuese të 
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mekanizmit të Konventës (shih paragrafin 138 më lart). Është e rëndësishme 
që Gjykata e Divizionit të këtë parasysh mënyrën e ekzekutimit të urdhrit, 
duke e konsideruar si një çështje e ligjit privat dhe të papërshtatshëm 
për rishikim gjyqësor (shih paragrafin 83 më lart) . Rastet, të cilave iu 
referuan kërkuesit kishin të bënin me çështje që lidhen me vlefshmërinë 
dhe anulimin e urdhër-kërkimit, por nuk dukeshin të mjaftueshme 
për të rrëzuar provat e sjella nga vendimi i Gjykatës së Divizionit, se 
prima facie ekziston një mjet në dispozicion. Gjykata përsëriti komentet 
e veta në lidhje me kërkesat e nenit 18 (1) (1a ) të Aktit të vitit 1981 
(shih paragrafin 137 më lart). Prandaj, ankesa në lidhje me mënyrën e 
ekzekutimit të urdhrit duhet të rrëzohet në përputhje me nenin 35 §§ 1 
dhe 4 të Konventës.

164. Në lidhje me kontrollin e godinave të biznesit të Z. Sher-së, është e qartë 
nga vendimi i Gjykatës së Divizionit se asnjë ankesë nuk është ngritur 
në procedurën e brendshme (shih paragrafin 73 më lart). Kjo ankesë, 
gjithashtu duhet të refuzohet, në përputhje me nenin 35 §§ 1 dhe 4, për 
shkak të dështimit për shterimin e mjeteve juridike të brendshme.

165. Së fundi, gjykata konstatoi se kërkesa në lidhje me qëllimin e urdhër-
kërkimit të lëshuar në shtëpitë e kërkuesve ngre çështje të diskutueshme 
sipas nenit 8 të Konventës, pra ajo nuk mund të refuzohet si e pabazuar 
brenda kuptimit të nenit 35 § 3 (a) të Konventës. Gjykata më tej konsideron 
se kërkesa nuk është e papranueshme për ndonjë arsye tjetër. Prandaj, ajo 
duhet të deklarohet e pranueshme.

B. Themeli
1. Parashtrimet e palëve
(A) Kërkuesit
166. Kërkuesit pretendojnë se urdhrat në mënyrë të pajustifikueshme kishin 

një shtrirje të gjerë.
(B) Qeveria
167. Qeveria pranoi se kontrolli i shtëpive të kërkuesve përbënte një ndërhyrje në të 

drejtat e tyre sipas Neni 8. Pyetja ishte nëse arsyet e paraqitura për të justifikuar 
masat ishin relevante dhe të mjaftueshme, apo nëse parimi i proporcionalitetit 
ishte respektuar. Qeveria i konsideroi këto kushte të kënaqshme.

168. Së pari, ata theksuan se urdhri ishte lëshuar nga një autoritet gjyqësor, i 
cili ishte i bindur se kriteret relevante ligjore ishin plotësuar, domethënë: 
se urdhri ishte kërkuar për qëllimet e një hetimi të terrorizmit; se ka pasur 
baza të arsyeshme për të besuar se në godina kishte sende, të cilat do 
të kishin vlerë të konsiderueshme për hetimin; dhe se çështja e lëshimit 
të një urdhri ka të ngjarë të jetë e nevojshme në rrethanat e rastit. Së 
dyti, urdhri nuk garanton t’i japë autoriteteve mundësinë e mbrojtjes së 
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sendeve të privilegjuara. Së treti, urdhri është formuluar shprehimisht në 
mënyrë që çdo polic është i autorizuar për të administruar vetëm sende në 
lidhje me të cilat është bërë kërkesa, apo për të kontrolluar dhe mbajtur 
materiale “të rëndësishme» të gjetura gjatë kontrollit, duke përjashtuar 
konfiskimin ose mbajtjen e materialit që nuk justifikohet nga hetimi. Së 
katërti, gjerësia e përshkrimit të materialit relevant është arsyetuar me 
faktin se policia kishte shqetësime të vërteta dhe të arsyeshme në lidhje 
me një sulm të afërt terrorist dhe sendet mund të ishin të rëndësishme, 
por një arsyetim i tillë nuk ishte në përputhje me urgjencën e situatës. 
Gjithashtu, gjerësia e urdhrit justifikohej nga natyra e hetimit, e cila 
kishte të bënte me një komplot të sofistikuar terrorist, në të cilin media të 
ndryshme (në veçanti mediat elektronike) janë në mënyrë të arsyeshme të 
dyshuara se janë përdorur për të komunikuar nga komplotuesit. Së pesti, 
urdhrat dhe kërkimet kanë qenë subjekt i mbrojtur më tej në formën e një 
rishikimi gjyqësor ex post facto, apo kërkesë për shpërblim dëmesh. Në 
rastin konkret kërkuesit nuk ishin në gjendje të provonin se çdo send i 
konfiskuar apo kërkuar nuk ishte i justifikuar duke iu referuar natyrës së 
veçantë të hetimit.

169. Në lidhje me komentet e palës së tretë ndërhyrëse, Qeveria deklaroi se 
pohimet e tyre për kontrolle të pajustifikuara dhe mbajtjen e të dhënave 
personale të kërkuesve, nuk kishin qenë objekt i ankimit të kërkuesve 
në procedimet e brendshme. Pavarësisht sinqeritetit të shqetësimeve të 
ngritura, Qeveria pohoi se nuk kishte bazë për të konkluduar se kërkimet 
në të dhënat elektronike të kërkuesve nuk ishin të justifikuara.

(C) Pala e tretë ndërhyrëse
170. Palët e treta, Privacy International, në komentet e tyre u përqendruan 

në kërkimet e pajisjeve elektronike, gjë e cila sillte akses në të dhënat 
personale dhe të komunikimit. Ajo theksoi se risitë në teknologji kishin 
rezultuar në forma të paimagjinueshme të mbledhjes, ruajtjes, shpërndarjes 
dhe analizimit të të dhënave. Aksesi i oficerëve të zbatimit të ligjit në 
pajisjet elektronike të një individi mund të rezultojë në akses të çdo gjëje 
që personi kishte përdorur në mënyrë dixhitale, që përfshinte të dhëna jo 
të ruajtura në vetë pajisjen dixhtale, por në serverat e jashtëm të rrjetit. 
Kombinimi i të dhënave në dispozicion mund të jetë tepër i shpallur. 
Gjatë kërkimeve në pajisjet elektronike, Privacy International argumentoi 
se nevojitej të mbahej në konsideratë një marzh i lartë vlerësimi nëse 
ndërhyrje në të drejtat e nenit 8 ishte e justifikuar.

2. Vlerësimi i Gjykatës
171. Është i pakontestueshëm fakti se kontrolli i shtëpive të kërkuesve solli një 

ndërhyrje në të drejtën e tyre sipas paragrafit 1 të nenit 8 për të respektuar 
jetën e tyre private dhe banesën.

172. Kërkuesit nuk kanë kontestuar faktin se lëshimi i urdhër-kërkimit 
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ishte “në përputhje me ligjin”, dhe në ndjekje të një qëllimi legjitim, siç 
kërkohet nga paragrafi 2 i nenit 8. Pyetja që shtrohet për Gjykatën është 
nëse masa ishte “e nevojshme në një shoqëri demokratike”, me fjalë të 
tjera, nëse marrëdhënia midis qëllimit që kërkohet të arrihet dhe mjeteve 
të përdorura mund të konsiderohet proporcionale (shih çështjen Robathin 
kundër Austrisë, nr. 30457/06, § 43, 3 korrik 2012 ). Elementet e marra 
në konsideratë janë, në veçanti, nëse kërkimi është ndërmarrë në bazë të 
një urdhër arresti të lëshuar nga një gjyqtar dhe në bazë të dyshimit të 
arsyeshëm; nëse qëllimi i urdhrit është i kufizuar në mënyrë të arsyeshme; 
dhe kur kërkimi në zyrën e avokatit ishte i penguar, nëse kërkimi është 
kryer në prani të një vëzhguesi të pavarur për të siguruar që materialet që 
i nënshtrohen sekretit profesional të mos hiqeshin (shih Robathin, cituar 
më lart, § 44; dhe Wieser dhe Bicos BETEILIGUNGEN GmbH v.Austria, 
nr. 74336/01, § 57, ECHR 2007 IV).

173. Urdhri, në rastin në fjalë është lëshuar nga Gjykata e Magjistraturës, në 
kuadrin e procedurës penale kundër kërkuesve, mbi dyshimin e përfshirjes 
në terrorizëm. Polici duke bërë kërkesën konfirmoi se ai kishte baza të 
arsyeshme për të besuar se materiali në adresat e identifikuara mund të 
jetë me vlerë të konsiderueshme për një hetim terrorizmi dhe gjykatësi e 
pranoi këtë fakt (shih paragrafin 33-35 më lart). Kërkuesit sugjerojnë se 
nuk ka pasur baza të arsyeshme për lëshimin e urdhrit.

174. Është e vërtetë se urdhri i kontrollit është shprehur në terma relativisht 
të gjera. Duke kufizuar kërkimin dhe konfiskimin e dosjeve në adresat 
e caktuara, ai autorizon në mënyrë të përgjithshme dhe të pakufizuar 
kërkimin dhe konfiskimin e korrespondencës, librave, pajisjeve elektronike, 
dokumenteve financiare dhe sendeve të tjera të shumta. Megjithatë, 
specifikat e listës së sendeve të ndjeshme ndaj konfiskimit, për sa i  përket 
një kërkimi të kryer nga zyrtarët e zbatimit të ligjit do të ndryshojnë nga 
rasti në rast, varësisht nga natyra e pretendimeve në fjalë. Raste të tilla si 
ai në fjalë, që përfshijnë akuzat për një sulm terrorist të planifikuar në 
shkallë të gjerë, paraqesin sfida të veçanta, ndërkohë, duke qenë se mund 
të ketë prova të mjaftueshme për të shkaktuar një dyshim të arsyeshëm 
se sulmi është në përgatitje e sipër, mungesa e informacionit specifik në 
lidhje me natyrën e synuar të sulmit, apo kufijve të tij e bëjnë të pamundur 
identifikimin e saktë të sendeve të kërkuara gjatë kontrollit. Për më tepër, 
kompleksiteti i çështjeve të tilla mund të justifikojë një kërkim të bazuar 
në kushte që janë më të gjera në krahasim me sa është lejuar. Të dyshuarit 
e shumtë dhe përdorimi i gjuhës së koduar, si në rastin në fjalë, përbëjnë 
vështirësitë me të cilat përballet policia gjatë kërkimit për të identifikuar 
paraprakisht e natyrën specifike të sendeve dhe dokumenteve të kërkuara. 
Në fund, nuk mund të injorohet urgjenca e situatës. Nëse vendosen në 
bazë të nenit 8 kërkesat që një urdhër kërkimi duhet të identifikojë në 
mënyrë të detajuar natyrën e saktë të sendeve të kontrolluara dhe të 
konfiskuara, atëherë mund të rrezikohet seriozisht efektiviteti i një hetimi, 
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ku jetë të shumta mund të jetë në rrezik. Në raste të kësaj natyre, policia 
duhet të lejojë fleksibilitet për të vlerësuar, në bazë të asaj që është hasur 
gjatë kontrollit, ku sendet mund të lidhen me veprimtari terroriste dhe 
ato duhen konfiskuar për shqyrtim të mëtejshëm. Ndërsa kontrollet e 
pajisjeve elektronike ngrenë çështje veçanërisht të ndjeshme, dhe ndoshta 
kërkojnë masa të veçanta, për t’u mbrojtur kundër ndërhyrjeve të tepruara 
në të dhënat personale, kërkime të tilla nuk kanë qenë subjekt i ankesave 
të kërkuesve, apo procedurave të brendshme dhe, si pasojë, nuk ka prova 
nga palët, për praninë ose jo të masave mbrojtëse të tilla në ligjin anglez.

175. Së fundi, është e një rëndësie të madhe në çështjen aktuale, se kërkuesit në 
lidhje me sendet e marra kishin një mjet të brendshëm ankimi në formën e 
një rishikimi gjyqësor ex post facto, ose një kërkesë për shpërblim dëmesh 
(shih paragrafin 168 më lart). Vlen të përmendet se ata nuk kërkojnë të 
kundërshtojnë sekuestrimin e sendeve të caktuara gjatë kontrollit, as të 
tregojnë se sende të caktuara janë kërkuar pa justifikim të arsyeshëm, 
duke iu referuar natyrës së hetimit.

176. Për këto arsye, Gjykata arrin në përfundimin se urdhri i kërkimit në 
rastin konkret nuk mund të konsiderohet se ka qenë tepër i gjerë. Prandaj, 
autoritetet kombëtare kanë të drejtë të marrin në konsideratë se rezultatet 
e “ndërhyrjes” në të drejtën e kërkuesit për të respektuar jetën e tyre 
private dhe banesën ishte “e nevojshme në një shoqëri demokratike”, 
brenda kuptimit të Nenit 8 § 2 të Konventës.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA:
1.  Deklaron, me shumicë votash, se kërkesat që kanë të bëjnë me procedurën 

për dhënien e urdhrit për paraburgim të mëtejshëm dhe qëllimin/fushën 
e urdhër-kërkimit janë të pranueshme dhe pjesën tjetër të kërkesës e 
deklaron të papranueshme për mos shterim të mjeteve të brendshme;

2.  Vendos, me gjashtë vota pro dhe një kundër, se nuk ka pasur shkelje të 
nenit 5 § 4 të Konventës në lidhje me procedurën për dhënien e urdhrit për 
paraburgim të mëtejshëm;

3. Vlerëson, njëzëri, se nuk ka pasur asnjë shkelje të nenit 8 të Konventës në 
lidhje me fushëveprimin e urdhër-kërkimit.

Hartuar në gjuhën angleze dhe njoftuar me shkrim më 20 tetor 2015, sipas 
rregullit 77 §§ 2 dhe 3 të Rregullores së Gjykatës.

   Françoise Elens-Passos                                                                              Guido Raimondi 
                Kancelare                                                                                            Kryetar

Në përputhje me nenin 45 § 2 të Konventës dhe rregullin 74 § 2 të Rregullores së 
Gjykatës, opinioni i veçantë i gjyqtarit Vehabovic i është bashkëngjitur këtij vendimi.

        G.R.A.
          F.E.P.
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SHTOJCA

1.  Zoti Sher është shtetas pakistanez, i cili ka lindur në vitin 1987, jeton në 
Pakistan dhe është i përfaqësuar nga Chambers Solicitors.

2.  Mohammed Rizwan Sharif është shtetas pakistanez, i cili ka lindur në vitin 
1980, jeton në Pakistan dhe është i përfaqësuar nga Chambers Solicitors.

3.  Mohammed Umer Farooq është shtetas pakistanez i cili ka lindur në vitin 
1983, jeton në Pakistan dhe është i përfaqësuar nga Chambers Solicitors.

MENDIMI I PAKICËS I GJYQTARIT VEHABOVIC

Më vjen keq që unë nuk jam në gjendje të mbështes pikëpamjen e shumicës 
se nuk ka pasur shkelje të nenit 5 § 4 të Konventës në rastin në fjalë.

Kërkuesit  janë arrestuar në bazë të nenit 41 të Ligjit të Terrorizmit 2000, të 
dyshuar për përfshirje në kryerje, përgatitje dhe nxitje të akteve të terrorizmit. 
Ndalimi i tyre u shqyrtua disa herë pa praninë e një avokati. Ata janë intervistuar 
edhe nga policia pa një avokat të pranishëm.

Mendimi im është se sa herë që ka akuza të tilla, të rënda kundër një  kërkue-
si, ai duhet të jetë në gjendje të ketë një përfaqësues, i cili do t’i sigurojë atij 
ndihmën e duhur ligjore. Unë nuk do ta kufizoj këtë detyrim vetëm me fazën 
fillestare të pyetjeve; por ai duhet të shtrihet në asistencën ligjore të procedurave 
që lidhen me një masë paraprake, apo vazhdimin e paraburgimit.

Një ditë më pas, kërkuesit janë njoftuar se do të bëhej një kërkesë në Gjykatën 
e Magjistraturës së Westminster-it për një urdhër paraburgimi të mëtejshëm, për 
një periudhë prej shtatë ditësh. Një seancë u mbajt më 10 prill 2009. Kërkuesit 
dhe përfaqësuesit e tyre u  përjashtuan nga një pjesë e seancës. Siç shpjegohet në 
paragrafin 41 të vendimit «pjesa e seancës u mbyll për të lejuar gjyqtarin e Qarkut 
të shqyrtonte dhe të bënte pyetje në lidhje çështjen ...”.   Ndaj mendimin se është 
e rëndësishme që gjyqtari, i cili shqyrton zgjatjen e mundshme të paraburgimit 
duhet të jetë në dijeni të provave kundër kërkuesit, por unë e shoh të pajustifi-
kueshme përjashtimin e kërkuesit dhe përfaqësuesit të tij nga seanca kur ky dis-
kutim u zhvillua, duke i hequr mundësinë atij të kontestojë rëndësinë e provave, 
të cilat ishin vendimtare për këtë zgjatje të paraburgimit. Vendimi, në këtë rast 
për të përjashtuar kërkuesit dhe përfaqësuesit e tyre nga një pjesë e seancës do të 
thotë se policia nuk i ka ofruar kërkuesve informacion të mjaftueshëm në lidhje 
me arsyet e arrestimit të tyre.

Mendimi im është se kur kërkuesit u ankuan për mosdhënien e informacionit 
nga policia për arsyet e arrestimit të tyre dhe paraburgimit, dhe kur këmbëngulën 
se shqyrtimi gjyqësor nuk ishte një zgjidhje e duhur në lidhje me ankesat e tyre, 
ata tashmë përdorën një nga mjetet juridike të disponueshme. Është e qartë se 
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ata mund të kishin përdorur një zgjidhje ligjore private, por unë konsideroj se në 
një situatë ku ka mjete të ndryshme efektive në dispozicion të kërkuesit, ai nuk 
është i detyruar të shterojë të gjitha ato, atë që ai e konsideron më të përshtatshme 
për situatën në të cilën ndodhet. Unë nuk mund ta pranoj arsyetimin e dhënë nga 
gjyqtari në këto procedura, se kishte një mjet tjetër efektiv në dispozicion, se këto 
pretendime përbënin mosmarrëveshje potencialisht komplekse të fakteve, apo 
se nuk kishte asnjë arsye që këto procedura të shfrytëzonin burimet gjyqësore 
të Gjykatës Administrative, të cilat nevojiteshin për raste urgjente dhe procedu-
ra gjyqësore rishikuese të ardhshme të iniciuara çdo javë në Gjykatën e Lartë. 
Në atë kohë, kërkuesit ishin duke u mbajtur në bazë të urdhrave të dëbimit. Në 
mënyrë që të përdorin ligjit privat, siç sugjerohet nga gjyqtari, ata nuk kishin 
pse të ktheheshin në Britaninë e Madhe për të dhënë dëshmi në veprimet e tyre 
të së drejtës private, pasi ato mund të siguroheshin me anë të video-linkut”! Në 
arsyetimin e dhënë, nuk u adresua çështja se gjykata nuk ishte kompetente për t’u 
marrë me këtë çështje, por që procedurat gjyqësore të rishikimit kundër policisë 
ishin të papërshtatshme.

Në vend që të ofroj ndonjë përfundim personal, unë do të referohem në 
përmbajtjen e detajuar të vendimit gjyqësor të brendshëm (shih paragrafët 
75-82 të vendimit të Gjykatës), në të cilin gjyqtari ka arritur këtë konkluzion 
përfundimtar, siç riformulohet në paragrafin 82:

“... Në qoftë se, në kundërshtim me mendimin e gjyqtarit, procedurat 
gjyqësore të rishikimit kundër policisë ishin të përshtatshme, ai do të refuzojë 
lejen pasi kërkesa nuk ishte e arsyeshme. Ai e pranoi se pyetjet apo vendimet 
e Gjykatës së Magjistraturës së Westminster-it për të lëshuar një urdhër 
paraburgimi të mëtejshëm ishin të paligjshme për shkak se kërkuesve u ishte 
dhënë informacion i pamjaftueshëm për shkaqet e vazhdimit të paraburgimit, fakt 
që ishte potencialisht çështje e së drejtës publike. 

Në Evropën e sotme ka një rritje të nevojës për të luftuar të gjitha format 
e radikalizmit fetar, duke përfshirë nacionalizmin agresiv, por kjo luftë kërkon 
garanci minimale kundër arbitraritetit nga ana e agjentëve të shtetit dhe kundër 
keqpërdorimit të mundshëm të kompetencave që i janë dhënë agjencive të 
ndryshme shtetërore.

Së fundi, duhet të theksohet se kërkuesit e këtij rasti ishin liruar pa akuza dhe 
menjëherë iu dhanë urdhrat e dëbimit.



Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

SEKSIONI I KATËRT

ҪËSHTJA SZAFRAŃSKI K. POLONISE

(Kërkesa  nr. 17249/12)

VENDIM

STRASBOURG

15 Dhjetor 2015

Vendimi është përfundimtar në rrethanat e përcaktuara në Nenin 44 § 2 të 
Konventës. Mund të jetë subjekt i një rishikimi editorial.
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Në çështjen Szafrański kundër Polonisë,

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (Seksioni i IV), mbledhur si një 
Dhomë e përbërë nga:

András Sajó, Kryetar
Vincent A. De Gaetano, 
Boštjan M. Zupančič, 
Nona Tsotsoria, 
Paulo Pinto de Albuquerque, 
Krzysztof Wojtyczek, 
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, gjyqtarë, 
dhe Fatoş Aracı, Zëvëndës Kancelar Seksioni,

Diskutuar privatisht në 17 Nëntor 2015,
Dha Vendimin pasues, i cili u miratua në atë datë:

PROCEDURA
1.  Çështja ka nisur me aplikimin (nr. 17249/12) kundër Republikës Polake 

është paraqitur në gjykatë sipas Nenit 34 të Konventës Për Mbrojtjen e 
të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut (“Konventa”) nga një shtetas 
polak, Z. Andrzej Szafrański (“kërkuesi”), më 1 Mars 2012.

2.  Kërkuesi, të cilit i është garantuar ndihmë ligjore, u përfaqësua nga Z. M. 
Jarzyński, një avokat i cili ushtron profesionin e tij në Poznań. Qeveria 
Polake (“qeveria”) u përfaqësua nga Agjentja e saj, Znj. J. Chrzanowska 
e Ministrisë së Punëve të Jashtme.

3.  Kërkuesi pretendonte, veçanërisht, që si rezultat i kushteve të dobëta 
sanitare dhe, kryesisht, shkëputja e pamjaftueshme e pajisjeve sanitare 
nga pjesa tjetër e qelisë, kishin shkelur të drejtat e tij sipas Nenit 3 dhe 8 
të Konventës.

4.  Më 17 Nëntor 2014 kërkesa iu komunikua qeverisë.

FAKTET
I.  RRETHANAT E ÇËSHTJES

5.  Kërkuesi ka lindur më 1963 dhe aktualisht është në arrest në Wronki.
6.  Kërkuesi ka vuajtur një denim me burgim në Burgun e Wronki që prej 31 

Marsit 2010.
7.  Më 19 Shtator 2010 ai paraqiti nje kërkesë kompensimi civil përpara the 

Gjykatës së Distriktit Szamotuły.Ai pretendonte se kushtet e vuajtjes së 
dënimit në shumë prej qelive të Burgut të Wronki ishin aq të këqija saqë 
përbënin shkelje të Neneve 3 dhe 8 të Konventës. Ai iu referua faktit se 
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qelitë nuk ishin të ngrohta sa duhetnë vjeshtë dhe dimërdhe nuk kishin 
ventilim sa duhet në verë, që do të thotë se të burgosurit vuanin nga nivele 
te larta të nxehtësisë. Dritaret ishin të vjetra dhe kornizat pikonin.Ai më tej 
parashtroi se objektet e tualetitishin të ndara nga qelitë vetëm nga ndarje 
fibre, të cilat e bënin edhe nivelin më minimal të privatësisë të pamundur.

8.  Më 21 Qershor 2011 Gjykata e Distriktit Szamotuły refuzoi kërkesën e 
bërë nga kërkuesi për të mbledhur prova në formën e fotografive dhe 
të kryente një inspektim të menjëhershëm të qelive në fjalë. Ajo mbylli 
seancën e shqyrtimit dhe dha vendimin, duke refuzuar kërkesën e 
kërkuesit në tërësi.

Gjykata themelore, duke iu referuar provave të mbledhura nga Thesari i 
Shtetit, duke vepruar si përfaqësuese ligjorepër Burgun e Wronki, se të burgosurit 
kishin akses nëaktivitete sportive, kulturoredhe aktivitete edukuesesi dhe kujdes 
mjeksor. Atyre i mundësoheshin mjete të higjenës personaledhe kishin ushqim të 
përshtatshëm. Këto faktorë, të para në tërësi, lehtësonin dëmini cili ishte një pjesë 
e trashëgueshmedhe konsekuente e vuajtjes së dënimeve me burgim.

Më tej Gjykata vuri re sepajisjet e tualetitnë qelitë e kërkuesit ishin në të 
vërtetëtë ndara nga qelia nga pjesë ndarëse prej fibre. Kjo nuk lejonte privatësi 
të plotë, por ishte e mjaftueshme për të siguruar se të burgosurit ishin jashtë 
vëzhgimit të të tjerëve kur ata përdornin tualetin. Kishte një WC dhe një lavaman 
në secilën pajisje tualeti.

Për sai përket akuzave të kërkuesit, për ventilim të papërshtatshëmdhe 
ngrohtësi të pamjaftueshmenë qeli, gjykata gjeti se qelia ishtee ndriçuar mire 
dhe e ventiluar sa duhet; the dritaret e qelisë ishin riparuardhe ngrohëset ishin 
ndryshuar dhe punonin plotësisht. Për sai përket pretendimit të mungesës së 
dritës, gjykata vuri re se kërkuesit i ishte garantuar leje e veçantëpër të përdorur 
një llampë leximi shtesë.

Gjykata ishte e mendimit se, Thesari i Shtetit nuk kishte vepruar në kundërshtim 
me ligjin dhe nuk ka ndonjë qëllim për të vepruar në keqbesim ose t’i shkaktonte 
dëm kërkuesit. Në mungesë të paligjshmërisë nuk u gjet asnjë shkelje e të drejtave 
personale. Në çdo rast, kushtet në Burgun Wronki nuk ishin aq të ashpra sa për të 
shkelur të drejtat personale.

9. Kërkuesi apeloi, duke argumentuar se gjykata kishte dështuarpët t’i 
vërtetuar faktet e çështjes në mënyrë korrekte, sepse kishte refuzuar të 
mblidhte prova në formën e fotove, filmit apo të bënte inspektimin e 
qelive. Si pasojë, gjykimiu bazua në gjetje faktike të pamjaftueshme. Për 
më tepër, për aq sa Gjykata kishte referuar kushtet e përgjithshme në të 
cilat kërkuesi vuante dënimin (cilësia e ushqimit, kujdes mjekësor, akses 
në aktivitete sportive e kulturore), këto faktorë nuk përbënin bazën e 
kërkesës. Ai nuk ishte ankuar as për ushqim të cilësisë së dobëtas për akses 
të pamjaftueshëm në aktivitete sportive e kulturore. Arsyet e kërkesës 
së tij lidheshin rrënjësisht me kushtet sanitare në qelidhe, veçanërisht, 
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mungesën e privatësisë gjatë përdorimit të tualetit. Mungesa e privatësisë 
ishte konfirmuar në mënyrë të qartë nga Gjykata e Shkallës së Parë. Ai 
përsëriti se, mungesa e një ndarje të duhur ndërmjet tualeteve dhe qelive 
çonte drejt një shkelje të të drejtave personale dhe dinjitetit. Ai dëshmoi 
më tej se, disa qeli në burgi kishin mjetet e tualetit të ndara nga pjesa tjetër 
e qelisë me mure normalë dhe dyer.

10.  Me vendim tue 6 Dhjetorit 2011 Gjykata e Apelit të Poznań refuzoi 
apelin, duke pranuar në mënyrë të plotë konkluzionet e fakteve të bëra 
nga Gjykata e Shkallës së Parëdhe vlerësimet ligjore të këtyre fakteve 
të bëra nga Gjykata. Në veçanti, Gjykata e Apelit ishte e mendimit se 
ngatërresat e shkaktuara nga mënyra në të cilën qelitë ishin vendosur me 
pajisjet e tualetit, përkatësisht të ndara nga muret e fibrës, nuk i tejkalon 
vështirësitë normale dhe dëmin, të cilat janë trashëguar gjatë vuajtjes së 
dënimit me burgim.

II.  LEGJISLACIONI I BRENDSHEM DHE PRAKTIKA
11. Një përshkrim i detajuar i legjislacionit të brendshëm dhe praktikës rregullon 

kushtet e ndalimit në Poloni dhe mjetet e brendshme juridike në dispozicion 
për të burgosurit pretendojnë se këto kushte janë të pamjaftueshme dhe 
janë të përcaktuara në vendimet pilot të Gjykatës në çështjet Orchowski 
kundër Polonisë (nr. 17885/04, §§ 7585, 22 Tetor 2009) dhe Norbert 
Sikorski kundër Polonisë (nr. 17599/05, §§ 4588, 22 Tetor 2009). Zhvillimet 
më të fundit janë përshkruar në vendimin e Gjykatës në çështjen e  Łatak 
kundër Polonisë (nr. 52070/08, §§ 25-54, 12 Tetor 2010).

LIGJI
I.  SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 3 TË KONVENTËS
12.  Kërkuesi u ankua për kushte të këqija sanitare në qelitë në të cilat ai ishte 

mbajtur në Burgun e Wronki, dhe në veçanti ai ishte ankuar se pajisjet e 
tualetit nuk ishin sa duhet të ndara nga pjesa tjetër e qelisë. Ai mbështetej 
në Nenin 3 të Konventës, e cila përmban si më poshtë:

“Askusht nuk mund t’inënshtrohet torturësose dënimeve ose trajtimeve 
çnjerëzore ose poshtëruese.”

13.  Qeveria e kundërshtoi atë argument.

A.  Pranueshmëria
14.  Gjykata vë re seky ankim nuk ështëdukshëm i pabazuar në  kuptim të Nenit 

35 § 3 (a) të Konventës. Ajo gjykon më tej se nuk është e papranueshme për 
çfarëdo lloj arsye tjetër. Kështu që, ajo duhet të deklarohet e pranueshme.
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B.  Meritat
1.  Parashtresat e palëve.
15. Kërkuesi parashtroi se ai ishte viktimë e trajtimit degradues në Burgun 

e Wronkit për shkak të kushteve sanitare të këqijanë qelitë ku ai vuante 
dënimin.Pajisjet e tualetit nuk ishin të ndara siç duhet në qeli.Metoda e 
vetme e ndarjes konsistonte në një ndarëse fibre 120 cm të lartë pa një 
derë, e cila nuk lejonte as nivelin minimal të privatësisëdhe shkelte të 
drejtën e tij të dinjitetit të individit.

16. Qeveria parashtroi se ndërmjet 31 Marsit 2010 dhe 6 Dhjetorit 2011 
kërkuesi ishte mbajtur në Burgun e Wronkit. Gjatë kësaj kohe ai ishte 
vendosur në dhjetë qeli të ndryshme. Asnjë prej qelive nuk ishte e 
mbipopulluar. Të gjitha qelitë ishin paisur me ventilim dhe dritare që 
mund të hapeshin. Pajisjet e ventilimit kontrolloheshin çdo katër muaj. Për 
sa i përket ngrohjes, Qeveria parashtroi se sistemi i ngrohjes në Burgun 
e Wronki ishte automatik dhe temperature në qeli varej nga temperature 
e ajrit jashtë. Në këtë mënyrë qelitë ishin të ventiluara dhe të ngrohta sa 
duhet. Ata parashtruan më tej se në lidhje me kërkesën e aplikantit dritaret 
ishin të mbylluradhe ngrohëset u zëvëndësuan me të reja. Atij gjithashtu i 
ishte garantuar leje për të përdorur një llampë leximi shtesë, kishte marrë 
mjete të higjenës personale të garantuara sipas ligjit të brendshëmdhe 
kishte akses të vazhdueshëm për të marrë ujë nga rubineti.

17. Qeveria pranoi se në shtatë nga dhjetë qeli në të cilat kërkuesi ishte 
mbajtur, tualeti ishte i ndarë nga pjesa tjetër e qelisënga një ndarje fibre 
pa dyer. Në tre qelitë e tjera në të cilat kërkuesi ishte mbajtur në burg, 
tualeti ishte plotësisht i ndarë.

18. Përfundimisht, Qeveria parashtroi se kërkuesi ishte lejuar të linte qelinë 
e tij për aktivitete të ndryshme të organizuara në burg, siç mund të ishin 
vollejball dhe basketboll. Në të njëjtën mënyrë ai lejohej të merrte pjesë 
në aktivitete kulturore dhe edukuese, si dhe kishte akses në bibliotekë dhe 
një dhomë me televizor.

2.  Vlerësimi i Gjykatës

(a)  Parime të Përgjithshme
19. Gjykata përsëriti se Neni 3 tregon më së miri një nga vlerat më themeloretë 

shoqërive demokratike. Konventa ndalon në terma apsolut torturën dhe 
trajtimin çnjerëzor apo degradues si dhe ndëshkimin, pavarësisht nga 
sjellja e viktimës (shikoLabita kundër Italisë [GC], nr. 26772/95, § 119, 
GjEDNJ 2000IV).

20. Siç Gjykata kishte mbajtur qëndrim në shumë raste, keqtrajtimi duhet të 
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realizohet në një nivel minimal ashpërsie nëse do të jemi në kuadrin e 
Nenit 3 të Konventës. Caktimi i këtij niveli minimal të ashpërsisë është 
relativ; ai varet nga rrethanat e çështjes, siç është kohëzgjatja e trajtimit, 
efektet e tij fizike dhe mendore dhe, në disa raste, seksi, mosha dhe 
gjendja shëndetësoree viktimës.Veç kësaj, duke konsideruar nëse trajtimi 
është “degradues” në kuptim të Nenit 3, Gjykata do të ketë në konsideratë 
nëse objekti i saj ishte të poshtëronte dhe përulte personin në fjalë e 
nëse, pasojat do të jenë shqetësuese, kjo do të ndikojë negativisht në 
personalitetin e tij/sajnë mënyrë të papajtueshme me Nenin 3. Edhe pse 
pyetja nëse qëllimi i trajtimit ishte poshtërimi dhe përulja e viktimës është 
një faktor që duhet të merret në konsiderate, mungesa e një qëllimi të tillë 
nuk mund të përjashtojë përfundimisht shkeljen e Nenit 3 (shikoPeers 
kundër Greqisë, nr. 28524/95, §§ 6768 dhe 74, GJEDNJ 2001-III, dhe 
Valašinas kundër Lithuanisë, nr. 44558/98, § 101, GJEDNJ 2001VIII).

21.  Masat që e privojnë një person nga liritë e tij shpesh mund të përfshijnë 
në mënyrë të pashmangshëm elementëtë vuajtjes dhe poshtërimit. 
Megjithëatë, niveli i vuajtjes dhe poshtërimit të ushtruar nuk duhet të 
shkojë përtej asajtë cilës lidhet ngushtësisht me një formë të dhënë trajtimi 
legjitim apo ndëshkimi.

22.  Në kontekstin e të burgosurve, Gjykata ka theksuar se një person i 
arrestuarnuk e humbet, me faktin e thjeshtë të burgosjes, mbrojtjen nga të 
drejtat e garantuara, nga Konventa. Në të kundërt, personat në paraburgim 
janë në një pozicion të cënueshëm dhe autoritetet kanë për detyrë t’i 
mbrojnë ata. Sipas Nenit 3 Shteti duhet të sigurojë që një person mbahet 
i burgosur në kushte që janë në pajtueshmëri me respektin për dinjitetin 
njerëzor, që mënyra dhe metoda e ekzekutimit e masës të mos e nënshtrojë 
atë ndaj shqetësimit dhe vështirësisëtë një intensiteti, që e tejkalon nivelin 
e pashmangshëm të vuajtjes,të trashëgueshëm gjatë dënimit dhe që, dhe 
të plotësojë kërkesat praktike të të burgosurit, shëndeti i tij dhe mirëqënia 
janë të siguruara në mënyrë të përshtatshme. (shiko Valašinas, cituar 
më sipër, § 102, dhe Kudła kundër Pololisë [GC], nr. 30210/96, § 94, 
GJEDNJ 2000-XI).

23.  Gjatë vlerësimit të kushteve të burgimit, duhet të merren në konsiderate 
efektet kumulative të këtyre kushteve, si dheakuzat të bëra nga kërkuesi 
(shikoDougoz kundër Greqisë nr. 40907/98, § 46, GJEDNJ 2001-II). 
Kohëzgjatja e periudhës gjatë së cilës një person mbahet i burgosur në 
kushte të veçanta gjithashtu mbetet për tu vlerësuar (shiko, ndërmjet 
autoriteteve të tjera, Alver kundër Estonisë  nr. 64812/01, 8 Nëntor 2005).

24.Në kontekstin e kushteve të burgut,Gjykata ka vënë re në mënyrë 
frekuente shkelje të Nenit 3të Konventës në rastet në të cilat përfshihet 
mbipopullimi në qelitë e burgut (shiko, ndërmjet shumë autoriteteve, 
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Lind kundër Rusisë, nr. 25664/05, § 59, 6 Dhjetor 2007, dhe Orchowski, 
cituar më sipër, § 135). Gjithësesi, në çështje të tjera ku mbipopullimi 
nuk ishte aq i rëndësa të përbënte një problematikë më vetesipas Nenit 
3 të Konventës, Gjykata vuri në dukje aspekte të tjera kushteve fizike të 
denimit si relevante për vlerësimin e pajtueshmërisë me këtë dispozitë. 
Elementë të tillë përfshijnë, në veçanti, disponueshmërinë e ventilimit, 
hyrje të dritës dhe ajrit natyral, përshtatshmërinë e rregullimeve të 
ngrohjes që u bënë, pajtim me kërkesat bazë të higjenës dhe mundësinë e 
përdorimit të tualetit privatisht. Në këtë mënyrë, edhe në rastet kur bëhej 
fjalë për një qeli më të madhe (rreth 3 dhe 4 m2 për çdo të burgosur) 
Gjykata gjeti shkelje të Nenit 3 për arsye se faktori i hapësirës shoqërohej 
me një mungesë të theksuar ventilimi dhe ndriçimi (shiko, p.sh, Babushkin 
kundër Rusisë nr. 67253/01, § 44, 18 Tetor 2007; Ostrovar kundër 
Moldavisë, nr. 35207/03, § 89, 13 Shtator 2005; dhe Peers, cituarmë sipër, 
§§ 70-72), ose me mungesë të bazave të privatësisë të jetës së përditshme 
të një të arrestuari (shiko, mutatis mutandis, Belevitskiy kundër Rusisë, 
nr. 72967/01, §§ 73-79, 1 Mars 2007; Valašinas, cituar më sipër, § 104; 
Khudoyorov, nr. 6847/02, §§ 106-107,GJEDNJ 2005X (extraktet), dhe 
Novoselov kundër Rusisë, nr. 66460/01, §§ 32, 40-43, 2 Qershor 2005).

(b)  Aplikimi i këtyre parimeve në çështjen aktuale
25.  Duke u kthyer në rrethanat e çështjes konkrete, Gjykata vuri në dukje se, 

kërkuesi ishte burgosur në Burgun e Wronki ndërmjet 31 Marsit 2010 dhe 
6 Dhjetorit 2011, që janë një vit dhe tetë muaj. Gjatë kësaj kohe ai ishte 
vendosur në dhjetë qeli të ndryshme, tre prej të cilave kishin mjete sanitare 
plotësisht të ndara nga pjesa tjetër e qelisë (shiko paragrafin 17 më sipër).

26.  Akuzat e kërkuesit lidhur me ventilimin e pamjaftueshëm dhe ngrohjen si 
dhe mungesën e dritësnë qelitë në të cilat ai mbahej, nuk ishin konfirmuar 
ende gjatë seancave përpara gjykatave vendase (shiko paragrafin 8 më 
sipër) e cila shqyrtoi kërkesën e tij për shkelje të të drejtave personale. 
Gjithsesi, Gjykata nuk konfirmoi se, pajisjet sanitaretë ndodhura në hyrje të 
qelisë së tij kishin qenë në të vërtetëtë ndara vetëm me ndarje fibre nga pjesa 
tjetër e qelisë dhe nuk kishin dyer (shiko paragrafet  8dhe 16 më sipër).

27. Gjykata vuri në dukje se, në çështjet e mëparshme, ku ndarja e pamjaftu-
eshme ndërmjet pajisjeve sanitare dhe pjesës tjetër të qelisë ishte një 
problematikë, faktorë të tjerë acaruesishin prezent dhe vetëm efekti i tyre 
kumulativ bëri të mundur të kishim shkelje të Nenit 3 të Konventës (shiko 
Canali kundër Francës, nr. 40119/09, §§ 52-53, 25 Prill 2013, dhe Peers, 
cituarmë sipër, § 73). Në kontrast, në çështjen konkrete, siç paraqitet në 
parashtrimet e Qeverisë, konfirmuar edhe nga gjetjet e bëra nga gjykatat 
vendase, vështirësia e vetme që kërkuesi kishte për të duruarishte ndarja 
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e pamjaftueshmee pajisjeve sanitare nga pjesa tjetër e qelisë. Krahas 
kësaj, qelitë ishin të ndriçuara, ngrohurdhe ventiluar sa duhet. Kërkuesi 
gjithashtu kishte akses të vazhdueshëm në aktivitete të ndryshme jashtë 
qelisë (shiko paragrafet 8 dhe 16 më sipër).

28.  Duke marrë në konsiderate për çka u përmend, Gjykata konsideron që 
rrethanat e përgjithshmetë vuajtjes së dënimit të kërkuesit në Burgun e 
Wronkit nuk shihen të kenë shkaktuar shqetësim dhe vështirësi që pritej 
nivel i pashmangshëm vuajtj e trashëguar gjatë burgosjes ose të shkonte 
përtej duke shkelur Nenin 3 të Konventës.

29. Prandaj, në përputhje me rrethanat nuk ka asnjë shkelje të dispozitës në 
çështjen konkrete.

II.  SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 8 TË KONVENTËS
A.  Pranueshmëria
30.  Kërkuesi u ankua se rrethanat e çështjes aktuale përbënin shkelje të Nenit 

8 të Konventës, e cila, për aq sa ka lidhje, citon si më poshtë:
“1. Secili ka të drejtën e respektimit të jetës së tij private ... jetës ...
2. ‘’Nuk duhet të ketë ndërhyrje nga autoriteti publik në ushtrimin e kësaj 

të drejte, përveçse në përputhje me ligjin dhe është e nevojshme në një 
shoqëri demokratike në interes të sigurisë kombëtare, sigurisë publike ose 
mirëqenies ekonomike të vendit, për parandalimin e trazirave apo krimit, 
për mbrojtjen e shëndetit ose të moralit, ose për mbrojtjen e të drejtave dhe 
lirive të të tjerëve.’’

31.  Ankuesi parashtroi se objektet sanitare ishin të ndara nga pjesa tjetër e 
qelisë nga një ndarje fibreboard që ishte 1.20 m e lartë dhe nuk kishte asnjë 
derë. Ai kishte kërkuar që autoritetet e burgut të paktën të siguronin një 
perde për të ndarë objektet sanitare nga pjesa tjetër e qelisë në një mënyrë 
që do të sigurojë minimumin e privatësisë. Kërkesat e tij, gjithësesi, u 
refuzuan me arsyetimin se legjislacioni i brendshëm nuk përmban rregulla 
të veçanta në lidhje me mënyrën në të cilën objektet sanitare duhet të jenë 
të ndara nga pjesa tjetër e qelisë.

32.  Qeveria nuk ka komentuar mbi këto parashtrime. Ata e konsideronin, 
edhe pse objektet sanitare nuk ishin në të vërtetë plotësisht të ndara nga 
pjesa tjetër e qelisë, se kërkuesit i ishte siguruar një shkallë të mjaftueshme 
e privatësisë.

33.  Gjykata vëren se, kjo ankesë është e lidhur me atë të shqyrtuar më lartë 
dhe për këtë arsye duhet gjithashtu të deklarohet e pranueshme.

B. Themeli
1. Parimet e përgjithshme
34. Gjykata rithekson se edhe pse një masë dështon në trajtimit të ndaluar nga 
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Neni 3, mund të bjerë në kundërshtim me Nenin 8 të Konventës (shih, 
në një kontekst tjetër faktik, Wainwright k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 
12350/04, § 43, KEDNJ 2006- X).

35. Të burgosurit në përgjithësi vazhdojnë të gëzojnë të gjitha të drejtat dhe 
liritë themelore të garantuara sipas Konventës, përveç të drejtës për liri, ku 
është vendosur ligjërisht ndalimi shprehimisht bie brenda fushëveprimit 
të nenit 5 të Konventës (shih Hirst k. Mbretërisë së Bashkuar (nr. 2) [GC], 
nr. 74025/01, § 69, ECHR 2005-ës IX).

36. Edhe pse objekti i nenit 8 është në thelb se për të mbrojtur individin nga 
ndërhyrja arbitrare nga autoritetet publike, kjo nuk do të vetëm të detyrojë 
shtetin që të përmbahen nga ndërhyrja e tillë. Në vijim të kësaj ndërmarrje 
kryesisht të rrezikshme, mund të ketë obligime pozitive të qenësishme në 
sigurimin e respektimin e jetës private dhe familjare. Këto detyrime mund 
të përfshijë miratimin e masave të hartuara për të siguruar respektimin e 
jetës private dhe familjare edhe në sferën e marrëdhënieve të individëve 
mes tyre. Kufijtë midis detyrimeve pozitive dhe negative të shtetit sipas 
nenit 8 nuk çojnë në një përkufizimpreçiz. Parimet e aplikueshme janë të 
ngjashme.Në mënyrë të veçantë, në të dyja rastet duhet pasur një balance 
e drejtë për të goditur ndërmjet interesave konkurruese (shih Odièvre 
kundër Francës [GC], nr. 42326/98, § 40, GJEDNJ 2003 III, dhe Evans k. 
Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 6339/05, § 75, GJEDNJ 2007 I).

2.  Aplikimi i parimeve të rrethanave në çështjen konkrete
37. Siç u përmend më lart, kërkuesi u mbajt në arrest në Burgun e Wronki, 

dhe në shtatë nga dhjetë qelitë ku ai ishte mbajtur, objektet sanitare ishin 
të ndara vetëm nga pjesa tjetër e qelisë nga një ndarje fibre. Objektet 
sanitare janë vendosur në hyrje të qelisë dhe nuk kishte dyer.

38. Gjykata ka hasur shpesh shkelje të nenit 3 të Konventës për shkak të 
kushteve të këqija të burgimit, ku mungesa e një ndarje të mjaftueshme 
në mes të objekteve sanitare dhe pjesës tjetër të qelisë ishte vetëm një 
nga elementete kushteve (shih paragrafin 24 më lartë, me referenca të 
mëtejshme). Për këtë arsye ajo vijon nga jurisprudenca e Gjykatës se, 
autoritetet vendase kanë një detyrim pozitiv për të siguruar ndarje të 
objekteve sanitare nga pjesa tjetër e qelisë së burgut, në një mënyrë e cila 
siguron një minimum të privatësisë për të burgosurit. Gjykata rikujton 
se, sipas Komitetit Evropian për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit 
Çnjerëzor ose Poshtërues dhe dënimin (“CPT”), një aneks sanitar i cili 
është i ndarë vetëm në mënyrë të pjesshme nuk është i pranueshëm në 
një qeli të populluar nga më shumë se një i burgosur (CPT- / Inf (2012) 
13, § 78 dhe 2 Raporti i Përgjithshëm [CPT / Inf (92) 3], §49). Tualetet 
në qeli duhet të pajisen me një ndarje të plotë dmth. deri në tavan (CPT / 
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Inf (2015) 12, § 74). CPT-ja ka rekomanduar, edhe pas vizitave në burgjet 
polake, që duhet të jetë e pranishme një ndarje e plotë në të gjitha anekset 
sanitare të qelisë (shih, për shembull 2013 CPT / Inf (2014) 21, § 61 dhe 
CPT / Inf (2011) 20, §§ 105 dhe 106).

39. Gjykata vëren se ndërmjet 31 marsit të vitit 2010 dhe 6 dhjetor 2011 
kërkuesi është vendosur në dhjetë qeli, shtatë prej të cilave kishin objekte 
sanitare jo të ndara plotësisht. Në këto qeli që ai kishte për të përdorur 
tualetin në prani të burgosur të tjerë, ishte i privuar nga një nivel minimal 
i privatësisë në jetën e tij të përditshme. Kërkuesi ngriti çështjen me 
autoritetet e burgut dhe ka kërkuar  të paktën një perde të varur në mënyrë që 
të ndajë objektet sanitare. Autoritetet e burgut u përgjigjën se, legjislacioni 
i brendshëm nuk ka përcaktuar rregulla specifike në lidhje me pajisjen dhe 
me ndarjen e objekteve sanitare në një qeli burgu (shih paragrafin 31).

40. Nga kjo del se, në rastin konkret, autoritetet vendase nuk arritën të 
përmbushin detyrimin e tyre pozitiv për të siguruar një nivel minimal të 
privatësisë për kërkuesin, kur ai vuante duenimin në Burgun e Wronkit.

41. Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata konkludon se ka pasur shkelje 
të nenit 8 të Konventës.

III. APLIKIMI I NENIT 41 TE KONVENTES 

42. 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 
mundëson bërjen e vetëm një ndreqje e pjesshme, Gjykata, nëse është e nevojshme, 
i akordon shpërblim të drejtë palës së dëmtuar.”

A. Dëmi
43. Ankuesi pretendoi 32.000 euro (EUR) në lidhje me dëmin jopasuror.
44. Qeveria e konsideroi këtë kërkesë të tepruar.
45. Gjykata, duke vendosur mbi baza të barabarta, i akordon ankuesit EUR 

1,800 në lidhje me dëmin jopasuror.

B. Kostot dhe shpenzimet
46. Kërkuesi nuk ka bërë ndonjë kërkesë për kostot dhe shpenzimet.

C. Interesi i munguar
47. Gjykata çmon të nevojshme se, interesi i mospagimit duhet të bazohet në 

normën marzhinale të huadhënies të Bankës Qendrore Europiane, së cilës 
duhet t’i shtohen tre pikë përqindje.
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PËR KËTO ARSYE, GJYKATA, NJËZËRI :

1. Deklaron të pranueshëm ankimin;
2. Vendos se nuk ka pasur shkelje të nenit 3 të Konventës;
3. Vendos se ka pasur shkelje të nenit 8 të Konventës;
4. Gjykon
(A) se shteti i paditur duhet t’i paguajë kërkuesit, brenda tre muajve nga data 

në të cilën vendimi merr formë të prerë në përputhje me nenin 44 § 2 të 
Konventës, 1,800 euro (një mijë e tetëqind euro), që do të konvertohet 
në monedhë e shtetit të paditur, në normën e zbatueshme në datën e 
shlyerjes, duke përfshirë edhe ndonjë taksë që mund të jetë e tatueshme, 
në lidhje me dëmin jopasuror;

(B) që nga skadimi i afatit tre mujor të përmendur më lart deri në ekzekutim, 
interes i thjeshtë do të paguhet mbi shumën e mësipërme në një normë 
të barabartë me normën marzhinale të huadhënies së Bankës Qendrore 
Evropiane gjatë periudhës së mospagimit, plus tre pikë përqindje;

5. Rrëzon pjesën tjetër të këkesës të ankuesit për shpërblim të drejtë.
Bërë në gjuhën angleze dhe njoftuar me shkrim më 15 dhjetor 2015, sipas 

rregullit 77 §§ 2 dhe 3 të rregullores së Gjykatës.
 

      Fatoş Aracı                    András Sajó                                                                                                      
Zëvënës  Kancelar   Kryetar  

      
         



Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

SEKSIONI I PESTË

Y. k. SLLOVENISË

(Kërkesa nr. 41107/10)

VENDIM

STRASBURG

28 Maj 2015

PËRFUNDIMTAR
 

28/08/2015

Ky vendim është bërë përfundimtar në bazë të Nenit 44 § 2 të Konventës. Ai 
mund t’i nënshtrohet rishikimeve editoriale.
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Në çështjen Y. k. Sllovenisë,

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (Seksioni i Pestë), e mbledhur si 
një Dhomë e përbërë nga:

Mark Villiger, Kryetar,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, gjyqtarë,
dhe Claudia Westerdiek, Kancelar i Seksionit,

Pas shqyrtimit në seancë të mbyllur më 31 Mars 2015,
Jep vendimin e mëposhtëm, i cili u miratua në po atë datë:

PROÇEDURA
1.  Çështja nis me një kërkesë (nr. 41107/10) kundër Republikës së Sllovenisë, 

depozituar në Gjykatë në bazë të Nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të 
Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga një shtetase 
sllovene, Znj. Y. (“kërkuesja”), më 17 Korrik 2010. Presidenti i Seksionit 
pranoi kërkesën e kërkueses për të mos zbuluar emrin e saj (Rregulli 47 § 
4 i Rregullores së Gjykatës).

2.  Kërkuesja u përfaqësua nga Z. J. Ahlin, një avokat që ushtron profesionin e 
tij në Ljubljanë. Qeveria sllovene (“Qeveria”) u përfaqësua nga Agjentja 
e saj, Znj. B. Jovin Hrastnik, Avokate e Shtetit.

3.  Kërkuesja pretendonte se procesi penal në lidhje me sulmet seksuale 
ndaj saj ishte vonuar në mënyrë të paarsyeshme, atij i kishte munguar 
paanshmëria dhe e kishte ekspozuar atë ndaj përvojash traumatike me 
ndikim mbi integritetin e saj personal.

4.  Më 20 Shkurt 2012, kërkesa iu komunikua Qeverisë.

FAKTET
I.  RRETHANAT E CËSHTJES

A.  Sfondi
5.  Kërkuesja ka lindur në Ukraine në vitin 1987, dhe ka mbrritur në Slloveni 

në vitin 2000 me të motrën dhe të ëmën, e cila u martua me një slloven.
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6.  Mes Korrikut dhe Dhjetorit 2001, në moshën 14-vjeçare, pretendohet 
se ajo është sulmuar seksualisht në mënyrë të përsëritur nga një mik i 
familjes, X-i, në atë kohë 55 vjeç, i cili sëbashku me të shoqen shpesh 
kujdeseshin për të dhe e ndihmonin gjatë përgatitjeve të saj për pjesëmarrje 
në konkurse bukurie.

7.   Në korrik 2002, kërkuesja i tregoi të ëmës në lidhje me sulmet e pretenduara 
seksuale nga ana e X-it, por nuk pranonte të fliste për to me persona të tjerë.

8.  Në 15 Korrik 2002, një prift i dha një deklaratë policisë së Mariborit, ku 
thuhej se e ëma e kërkueses i kishte folur atij në lidhje me shqetësimin e 
saj se kërkuesja ishte përdhunuar nga X-i.

B.  Hetimet e policisë
9. Në 16 korrik 2002 nëna e kërkueses kallëzoi penalisht X-in duke 

pretenduar se X-i, në disa raste, e kishte detyruar kërkuesen të përfshihej 
në marrëdhënie seksuale me të.

10.  Në 17 Korrik 2002, kërkuesja u pyet nga policia e Moriborit dhe përshkroi 
se si X-i e kishte shtyrë atë në disa veprimtari seksuale. Sa i takon kohës së 
sulmeve, kërkuesja deklaroi se X-i përherë të parë kishte tentuar ta puthte 
përpara Korrikut 2001, kur ajo kishte filluar të modelonte për spektakle 
mode. Ajo rrëfeu më tej për një numër rastesh kur X-i e kishte sulmuar 
seksualisht. Në një rast X-i ishte shtrirë mbi të, ndërsa ajo po flinte në 
shtëpinë e tij, dhe ishte përpjekur të kryente marrëdhënie seksuale me të, 
duke ia hapur këmbët me njërën dorë dhe vendosur dorën tjetër mbi gojë 
që ta pengonte të bërtiste, por ishte ndërprerë nga djali i tij më i vogël i 
cili po ngjiste shkallët. Në një rast tjetër, kur kishin qenë në një pishinë, 
ai i kishte futur duart në ujë. Edhe në një rast tjetër, X-i e kishte çuar 
kërkuesen tek një punishte e braktisur në pronësi të familjes së tij dhe 
kishte kryer seks oral me të. Për më tepër, sipas kërkueses, X-i e kishte 
detyruar ate të kryente seks oral me të, të paktën tre herë, një herë në 
shtëpinë e tij, një herë në garazhin e kompanisë së tij dhe herën e tretë 
në furgonin e tij, të cilën e kishte parkuar në pyllin pranë qytetit. Herën e 
tretë kërkuesja pretendon se ishte përpjekur t’i ikte; megjithatë, duke mos 
qenë familjare me ambjentin, ishte kthyer në furgon. Kërkuesja deklaroi 
se X-i ishte përpjekur në disa raste të kryente marrëdhënie me të, por 
se nuk kishte qenë e sigurtë nëse ai kishte arritur të hynte brenda saj. 
Ajo deklaroi më tej se ishte përpjekur të vetëmbrohej duke qarë e duke e 
shtyrë X-in, por pa sukses.

11.  Kërkuesja u ekzaminua edhe nga një ekspert gjinekolog, i cili konstatoi 
se himeni i saj ishte i pacënuar. Veç kësaj, gjatë Korrikut dhe Gushtit 
2002 policia mori në pyetje X-in, i cili mohoi të kishte patur ndonjë 
marrëdhënie seksuale me kërkuesen, si dhe tre dëshmitarë të tjerë.
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12.  Pas disa përpjekjesh të pasuksesshme për të siguruar informacion konkret 
nga policia në lidhje me përparimin e hetimeve, nëna e kërkueses bëri 
ankesë pranë Zyrës së Prokurorit të Shtetit në Distriktin e Mariborit.

13. Në 27 Qershor 2003, Zyra e Prokurorit të Shtetit i dërgoi një letër policisë 
së Moriborit ku kërkonte t’i dergonin asaj menëherë kallzimin penal të 
depozituar kundër X-it.

14. Në 18 Gusht 2003, policia i dërgoi një raport Zyrës së Prokurorit ku 
thuhej se kërkuesja nuk kishte arritur të rrëfente në mënyrë të detajuar 
pretendimet e saj dhe të tregonte vendet ku kishin ndodhur përdhunimet 
e pretenduara. Policia vërente se kërkuesja kishte krijuar përshtypjen se 
ishte nën një stres të madh psikologjik dhe frikë nga reagimi i të ëmës. 
Ata konkludonin se ishte e pamundur të konfirmonin pretendimin e saj 
për përdhunim, por gjithashtu po aq e pamundur ishte të përcaktoje arsyet 
e ankthit të saj të madh psikologjik.

C.  Hetimi gjyqësor
15. Më 28 gusht 2003, Zyra e Prokurorit të Shtetit depozitoi një kërkesë për 

hetim gjyqësor në lidhje me X-in bazuar në akuzat për sulm seksual ndaj 
një të miture nën moshën 15 vjeç. Kërkesa pretendonte se X-i kishte 
detyruar kërkuesen të kryente seks oral dhe kishte kryer marrëdhënie 
seksuale me të të paktën në tre raste pavarësisht kundërshtimeve të saj 
dhe përpjekjeve të saj për të rezistuar.

16. Në 7 janar 2005 X-i u thirr të paraqitej përpara gjyqtarit hetues në Gjykatën 
e Rrethit Maribor. Ai refuzoi të japë deklaratë me gojë. Në 10 Mars 2005 
X-i, i përfaqësuar nga një avokat, paraqiti deklaratën e tij, ku mohonte 
akuzat e bëra. Ai po ashtu paraqiti nje raport mjekësor ku tregohej se 
krahu i tij i majtë kishte qenë, që në lindje, i gjymtuar.

17. Në 26 Maj 2005, gjyqtari hetues nxorri një vendim për hapjen e hetimit 
penal në lidhje me X-in. Ankesa e këtij të fundit kundër këtij vendimi u 
hodh poshtë nga paneli para-gjyqësor i Gjykatës së Rrethit Maribor.

18. Në 17 Tetor 2005 kërkuesja u mor në pyetje si dëshmitare përpara 
Gjykatës së Rrethit Ljubljanë, të cilës i ishte kërkuar të bënte marrjen në 
pyetje,pasi kërkuesja banonte në atë zonë. Marrja në pyetje vazhdoi në 
8 Nëntor 2005. X-i dhe avokati i tij nuk u informuan ne lidhje me këtë 
seancë pyetjesh. Kërkuesja dëshmoi me hollësi se kur, ku dhe si kishin 
ngjarë shkeljet e pretenduara. Ajo fillimisht përshkroi sulmin që kishte 
ndodhur në shtëpinë e X-it, ndërsa ajo po flinte atje, duke ripërsëritur 
se X-i qe shqetësuar nga i biri. Sipas deklaratës së kërkueses, agresioni 
i dytë kishte ndodhur kur, në vend që të çonte kërkuesen me makinë në 
shtëpi, X-i kishte parkuar në pyll e kishte filluar ta puthte atë forcërisht. 



352

Pastaj, X-i e kishte zhveshur kërkuesen, i kishte hapur këmbët me njërën 
dorë, ndërsa me tjetrën i mbante kyçet e duarve dhe sërish ishte përpjekur 
të kryente marrëdhënie me të, por nuk kishte patur penetrim. Kërkuesja 
tregoi më tej se X-i e kishte marrë atë përsëri një herë tjetër dhe e kishte 
çuar tek punishtja e braktisur e familjes dhe i kishte bërë asaj seks oral. 
Ajo tha se ishte përpjekur ta lironte veten nga mbërthimi i tij, por X-i e 
kishte gozhduar edhe njëherë prej kyçesh e madje e kishte qëlluar me 
shuplakë në fytyrë. Përsëri kishte tentuar marrëdhënie seksuale, por nuk 
kishte ndodhur penetrimi. X-i e kishte urdhëruar të mos i tregonte askujt 
për ta, ose përndryshe do të bënte qe ajo bashkë me familjen e saj të 
deportoheshin nga Sllovenia. Kërkuesja shtoi se i mbante mend mirë këto 
tri raste dhe se ngjarjet kishin ndodhur ashtu si i përshkruante ajo, por 
kishte patur edhe disa incidente të tjera të ngjashme në periudhën nga 
Korriku deri në Dhjetor 2001.

19. Në 13 dhe 20 Dhjetor 2005 gjyqtari hetues i Gjykatës së Rrethit Maribor 
mori në pyetje gruan e X-it dhe një dëshmitar tjetër.

20.  Në 13 Janar 2006, me kërkesë të Gjykatës së Rrethit Maribor, Gjykata e 
Rrethit Koper mori në pyetje dëshmitaren D, e cila dëshmoi se kërkuesja 
i kishte treguar në lidhje me përdhunimin e pretenduar.

21. Në 14 prill 2006 gjyqtari hetues mori në pyetje dëshmitaren H., e cila 
ishte një punonjëse e kompanisë së X-it dhe të shoqes së tij. H dëshmoi 
se nuk kishte vënë re X-in të sillej në mënyrë të papërshtatshme ndaj 
kërkueses në ambjentet e kompanisë.

22. Në 16 Maj 2006 gjyqtari hetues caktoi një ekspert gjinekolog, B-n., për të 
vendosur mbi mundësinë që kërkuesja të kishte kryer marrëdhënie seksuale 
në periudhën mes Korrikut dhe Dhjetorit 2001. Ai bëri një konsultim me 
kërkuesen, e cila refuzoi te ekzaminohej klinikisht. Ajo i tha B-s, ndër të 
tjera, se pavarësisht përpjekjeve të bëra nga X-i, nuk kishte ndodhur asnje 
penetrim seksual. Gjatë konsultimit, eksperti i tregoi kërkueses raportin 
ortopedik, duke i thënë se X-i nuk mund të kishte përdorur krahun e tij 
të majtë ashtu siç e përshkruante ajo, të cilës kërkuesja iu përgjigj se e 
kishte parë X-in duke ngritur peshë të caktuara. Veç kësaj, B-ja e njohu 
kërkuesen me raportin e policisë, i cili thoshte se ajo nuk kishte qenë 
në gjendje të jepte një përshkrim të hollësishëm të sulmeve seksuale 
dhe të vendeve specifike dhe e pyeti përse ajo nuk kishte përdorur asnjë 
mbrojtje ndaj X-it, të tilla si çjerrje apo kafshimin. Kërkuesja u përgjigj 
se nuk e kishte mbrojtur e as nuk mund ta mbronte veten. Në 19 Qershor, 
2006, eksperti përgatiti raportin e tij, i cili bazohej tek të dhënat në dosje, 
përfshirë një raport gjinekologjik nga v. 2002, i cili tregonte se himeni 
i kërkueses, në atë kohë, kishte qenë i pacënuar, si dhe përmbante edhe 
bashkëbisedimin me kërkuesen. Ai konstatonte se nuk kishte asgje që të 
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tregonte me siguri se kërkuesja kishte patur marrëdhënie seksuale me 
X-in gjatë kësaj kohe. Veç opinionit të tij mjekësor, eksperti komentonte 
se kishte disa mospërputhje në tregimin nga kërkuesja të ngjarjeve në 
fjalë. Nga raporti del se asnjë nga mospërputhjet e pretenduara nuk kishte 
lidhje me ndonjë çështje mjeksore.

23. Në 20 Qershor 2006, gjyqtari hetues caktoi një ekspert të psikologjisë 
klinike, R-n. Ky i fundit, pas një konsultimi me kërkuesen, paraqiti një 
raport në 4 Korrik 2006, dhe konkludoi si më poshtë:
 “Që nga v 2001 Y. ka shfaqur të gjitha simptomat e një viktime të 

abuzimit seksual apo të llojeve të tjera (simptoma emocionale, të 
sjelljes dhe fizike)....

Përveç pasojave emocionale, vajza shfaq modele sjelljeje tipike të lidhura 
me abuzimin e pérjetuar prej saj, si dhe disa simptoma fizike (gjumë i shqetësuar, 
makthe, shembje për tokë). Simptomat jepen në raport...

Graviteti i pasojave – veçanërisht ato fizike dhe seksuale – është e vështirë 
të vlerësohet aktualisht. Por, ashtu si ato afat-shkurtra, pasojat afat-gjata mund të 
parashikohen. Shkalla e tyre e vërtetë do të bëhet e qartë në faza të rëndësishme 
të jetës së vajzës dhe në situata stresante.

...
Për shkak të këtyre efekteve, të cilat janë më së shumti serioze në sferën e saj 

psikologjike ... është e një rëndësie fare skajore nëse, gjatë sjelljes dhunuese të 
keqbërësit, viktima fëmijë ka përjetuar apo jo dëmtim të himenit...

Modelet e sjelljes seksuale mund të vlerësohen siç duhet vetëm nga një 
ekspert i psikologjisë seksuale ...”

24.  Në 15 Shtator 2006 Zyra e Prokurorit e Rrethit Maribor paditi X -in për 
sulm seksual ndaj një fëmije nën moshën pesëmbëdhjetë vjeç, bazuar në 
Nenin 183 §§ 1 dhe 2 të Kodit Penal. Kundërshtimi i padisë nga X-i u 
hodh poshtë nga paneli para-gjyqësor i Gjykatës së Rrethit Maribor më 
20 Tetor 2006.

D.  Gjyqi
25. Gjykata e Rrethit Maribor planifikoi një seancë dëgjimore për datën 27 

Qershor 2007. Megjithatë, seanca u shty në përgjigje të kërkesës së X-t 
bazuar në një dokument që tregonte se kishte qenë me raport mjekësor 
për disa javë.

26. Pas kësaj u planifikua një seancë për datën 3 Tetor 2007, por u shty me 
kërkesë të avokatit të X-it. Seanca tjetër duhej të mbahej në 12 Nëntor 
2007. Megjithatë, meqë mungonte një antar i trupit gjykues, seanca u 
shty. Më pas, X-i informoi gjykatën se i duhej të nisej për një udhëtim 
pune, arsye për të cilën seanca tjetër u shty deri në 16 Janar 2008.
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27. Në 16 Janar 2008, X nuk u paraqit para gjykatës. Në 17 Janar 2008 ai 
dorëzoi një raport mjekësor.

28.  Në 25 Janar 2008, avokati i X-it informoi gjykatën se X-i kishte anulluar 
prokurën për të e se X-i, që nga ai moment, do të përfaqësohej nga një 
avokat tjetër, M-ja. Megjithatë gjykata nuk mori asnjë prokurë të re që 
autorizonte M-n të vepronte si avokat i X-it. Meqenëse X-i akuzohej për 
një vepër penale, përfaqësimi për të cilën ishte i detyrueshëm, në 28 Janar 
2008, gjykata caktoi M-n si avokat të X-it të caktuar nga Gjykata.

29. Në 14 Mars 2008, gjykata mbajti një seancë, nga ku publiku u përjashtua 
për arsye të mbrojtjes së privacisë dhe moralit publik. Gjykata dëgjoi 
X-in. Në seancë, avokati i kërkueses kërkoi skualifikimin e avokatit të 
X-it për arsye se, në vitin 2001, kërkuesja dhe nëna e saj kishin kërkuar 
të këshilloheshin me të në lidhje me çështjen në fjalë. Veç kësaj, nëna 
e kërkueses kishte patur lidhje intime me të. M-ja mohoi të kishte parë 
ndonjëherë kërkuesen, apo nënën e saj, dhe tha se ai vetëm dinte se 
avokati, tek firma e të cilit ai kishte punuar në atë kohë, kishte përfaqësuar 
burrin e nënës së kërkueses në proçedurën e divorcit. Paneli hodhi poshtë 
kërkesën e kërkueses, duke u shprehur se nuk kishte arsye ligjore për 
skualifikimin e avokatit.

30. Në 14 Mars 2008, X-i paraqiti parashtrimet e tij me shkrim, duke prete-
nduar se ai nuk ishte në gjendje të ushtronte forcë ndaj kërkueses pasi 
krahu i tij i majtë ishte i gjymtuar që në lindje dhe ishte 15 cm më i 
shkurtér se krahu i tij i djathtë. X-i pretendoi se ai praktikisht nuk e 
përdorte krahun e tij të gjymtuar. Veç kësaj ai pohoi se ai dhe familja e tij 
e kishin ndihmuar kërkuesen dhe të motrën për t’u integruar në shoqërinë 
e re dhe për të mësuar sllovenisht, ndërkohë që nëna e tyre ishte e zënë 
me punët e saj private. Sipas X-it, akuzat për sulmet seksuale ishin sajuar 
nga nëna e kërkueses, e cila donte t’i zhvaste atij para.

31. Në 14 Prill 2008 gjykata mbajti seancën tjetër për çështjen. X-i u pyet nga 
prokurori kryesisht në lidhje me përdorimin e krahut të majtë dhe në lidhje 
me këtë pranoi se, megjithëse ai zakonisht ngiste makina me transmision 
automatik, me raste ngiste edhe një makinë më të vogël me transmision 
manual. Megjithatë, kur u pyet nëse kishte ngarë ndonjëherë kamion, 
X-i u përgjigj se kjo nuk kishte asnjë lidhje me çështjen, duke pranuar 
gjithësesi se kishte patentë për të ngarë të gjitha kategoritë e automjeteve 
rrugore. Pastaj u thirr kërkuesja të dëshmonte, të cilës iu pranua nga 
gjykata kërkesa që X-i të mos ishte në sallë. Ndërsa rrëfente rastet e 
abuzimit seksual nga X-i, kërkuesja ka qarë në mënyrë të përsëritur dhe 
për këtë arsye seanca është shtyrë për disa minuta. Më pas M-ja, avokati i 
X-it, mori në pyetje kërkuesen, duke e pyetur sa e gjatë kishte qenë dhe sa 
peshonte në kohën e ngjarjeve. Kërkuesja u shqetësua shumë dhe e pyeti 
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M-n, pse ia bënte atë pyetje, ndërkohë që ai kishte qenë i pari që kishte 
mesuar historinë e saj e tani qe bërë avokati i X-it. M-ja komentoi se kjo 
ishte pjesë e taktikës. Për shkak të stresit të kërkueses, seanca u shty.

32. Në 9 Maj 2008 gjykata mbajti seancën e tretë. Marrja në pyetje e kërkue-
ses vazhdoi në mungesë të X-it. Kur u pyet se si ndjehej tani që kishin 
ndodhur ngjarjet, ajo qau dhe tha se askush nuk e kishte ndihmuar e se 
procesi kishte vite qe zvarritej pa fund, kohë gjatë të cilës ajo e kishte ri-
jetuar traumën.

33.  Në 27 gusht 2008, kërkuesja paraqiti një kërkesë supervizore në bazë të 
Aktit për Mbrojtjen e të Drejtës për Seancë pa Vonesë të Paarsyeshme 
(më tej “Akti 2006”) me qëllim përshpejtimin e procesit.

34. Në 26 shtator 2008, gjykata mbajti seancën e katërt në mungesë të publikut, 
në të cilën X-i i ka bërë personalisht kërkueses mbi 100 pyetje, duke nisur 
me një koment në formë pyetje “A është e vërtetë që më kë thënë dhe 
më ke treguar se ti mund të qash pa arsye e se çdokush të beson”. Nga 
proces-verbali i seancës nuk rezulton që kërkuesja të ketë dhënë ndonjë 
përgjigje. X-i pastaj i ka bërë kërkueses një numër pyetjesh me qëllimin 
për të provuar se ata ishin parë me njëri-tjetrin vetem kur ishin mbledhur 
me familjet e tyre ose kur kërkuesja, duke patur nevojë për transport, 
kishte kërkuar shoqërinë e tij. Mes pyetjeve të bëra nga X-i ishin këto 
në vijim: “A është e vërtetë se unë nuk mund të kem abuzuar me ty në 
mbremjen e asaj dite, siç ke deklaruar në 14 Prill”, “A është e vërtetë se, 
nëse do të kisha patur nevojë të plotësoja nevojat e mia seksuale, do të të 
kisha telefonuar të paktën një herë”, “Përse më telefonove në Shtator e 
më kërkove të të nxirrja jashtë qytetit, nëqoftëse unë të kisha përdhunuar 
ndërkohë pesë herë përpara asaj date”, “Përse më telefonoje, sepse unë 
sigurisht nuk të kam telefonuar kurrë”, ose “A është e vërtetë që më ke 
kërkuar në mënyrë specifike të dalim me makinë jashtë qytetit vetëm, për 
të festuar suksesin tënd në një konkurs bukurie”. Kërkuesja këmbënguli 
se nuk i kishte telefonuar X-it apo nuk kishte marrë ajo iniciativën për të 
dalë me të, por kishte qenë ai që e kishte thirrur në telefon. X-i po ashtu e 
pyeti kërkuesen nëse ajo i kishte thënë njëherë se, kur të kishte të dashur, 
do të ishte gjithmonë ajo personi që dominon.

35. Për më tepër, X-i pretendonte se akuzat për përdhunim ishin fabrikime të 
nënës së kërkueses. Ndaj, ai i bëri kërkueses pyetje të shumta në lidhje 
me të ëmën, përfshirë njohurinë e saj për gjuhën sllovene, punën dhe 
marrëdhëniet e saj personale. Më tej, X-i i tregoi kërkueses raportin 
mjekësor, i cili tregonte se krahu i tij i majtë ishtë i gjymtuar rëndë. 
Kërkuesja këmbëngulte se ajo e kishte parë X-in të përdorte krahun e 
majtë në jetën e tij të përditshme, përfshirë ngarjen e makinës, ngritjen 
dhe mbajtjen e fëmijëve të tij e të çantave të tyre të shkollës apo të kutive 
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e shisheve. Gjatë gjithë seancës së pyetjeve, X-i kundërshtonte saktësinë 
dhe besueshmërinë e përgjigjeve të kërkueses, duke bërë komente të 
shumta mbi rrethanat e përshkruara prej saj e duke mosmiratuar versionin 
e saj të ngjarjeve. Ai vazhdoi ta bëntë këtë gjë edhe pasi kryesuesja e trupit 
gjykues i shpjegoi se ai do të kishte mundësinë të paraqiste komentet e tij 
pas marrjes në pyetje të kërkueses.

36. Gjatë seancës së kundër-pyetjeve, X-i përsëriti një numër pyetjesh dhe 
për këtë gjë u paralajmërua nga kryesuesja trupit gjykues. Veç kësaj, 
kryesuesja e trupit gjykues nuk lejoi bërjen e shtatë pyetjeve që ajo i 
gjykoi se nuk kishin rëndësi për çështjen.

37. Në tre raste gjykata urdhëroi të bëhej pushim për shkak të gjendjes së 
acaruar dhe qarjeve të kërkueses. Pas një prej këtyre pushimeve, X-i e 
pyeti kërkuesen nëse do të ndjehej më mirë po të dilnin për darkë, ashtu 
siç ishin mësuar të bënin, e mbase atëherë nuk do të qante kaq shumë.

38. Në një moment kërkuesja kërkoi që gjykata të përfundonte seancën, pasi 
pyetjet ishin shumë frustruese për të. Megjithatë, pasi X-i tha se seanca 
tjetër nuk do të mund të mbahej deri në 19 nëntor 2008 kur ai të kthehej 
nga një udhëtim pune, kërkuesja tha, ndërsa qante, që ai të vazhdonte me 
pyetjet e tij pasi donte t’i jepte fund kësaj gjëje. Si përfundim, pas katër 
orësh kundër-pyetjesh, kryesuesja e trupit gjykues e mbylli seancën deri 
në 13 Tetor 2008.

39. Në seancën tjetër u morën në pyetje gruaja dhe vjerra e X-it dhe një 
punonjëse e kompanisë së tij, të cilat pohuan se X-i e përdorte shumë pak 
krahun e tij të majtë dhe sigurisht që nuk mund të ngrinte asnjë lloj peshe.

40. Në 24 Nëntor 2008 u mbajt seanca e gjashtë. Pyetja e kërkueses nga X-i 
zgjati një orë e gjysëm. Kur u pyet nga M, avokati i X-it, kërkuesja pohoi 
sërish se ajo ia kishte treguar atij të gjithë historinë pak kohë më parë. 
M e mohoi këtë gjë, duke thënë se po të ishte informuar, ai do e kishte 
këshilluar kërkuesen të shkonte në spital dhe në polici. Me të përfunduar 
marrja në pyetje e kërkueses, u pyet e ëma e saj, kryesisht në lidhje me 
marrëdhëniet e saj private.

41. Në fund të seancës M, avokati i X-it, konfirmoi se ai ishte takuar me 
nënën e kërkueses në kohën që ai punonte në një firmë ligjore sëbashku 
me një avokat që përfaqësonte atë në një proces gjyqësor. Ai po ashtu u 
shpreh se do të informonte gjykatën brenda tre ditësh nëse do të kërkonte 
të skualifikihej si përfaqësues i X-it në procesin në fjalë. Në 25 Nëntor 
2008 M i kërkoi Gjykatës skualifikimin e tij nga çështja, pasi ishte prekur 
personalisht nga disa deklarata të bëra nga nëna e kërkueses.

42. Në seancën e 15 Dhjetorit 2008 gjykata hodhi poshtë kërkesën e 
M-s, avokatit të X-it, duke u shprehur se nuk kishte arsye ligjore për 
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skualifikimin e tij. Veç kësaj, u pyet edhe eksperti gjinekolog, B, në 
cilësinë e dëshmitarit. Ai pranoi se për të sqaruar rrethanat, ai kishte 
trajtuar në raportin e tij edhe disa çështje që nuk ishin pjesë e kërkesës së 
gjyqtarit hetues. Veç kësaj, ai ritheksoi se himeni i kërkueses kishte qenë 
i paprekur në kohën e ngjarjeve në hetim.

43. Në 22 Janar 2009 gjykata zhvilloi seancën e tetë të çështjes dhe mori 
në pyetje eksperten e psikologjisë klinike, R-n, e cila deklaroi sërish se 
abuzimi seksual, i cili kishte ndodhur kohë më parë, nuk mund të provohej 
nga ndonjë provë materiale, por që mund të vlerësoheshin vetëm pasojat 
psikologjike. Ajo ritheksoi më tej se kërkuesja shfaqte simptoma të qarta 
të abuzimit seksual.

44. Në 20 Shkurt 2009 gjykata caktoi T-n, një tjetër ekspert gjinekolog, për të 
dhënë një opinion nëse kërkuesja mund të ketë patur marrëdhënie seksuale 
në kohën në fjalë, nisur nga rezultatet e ekzaminimit të saj mjeksor (shiko 
paragrafin 11 lart). Në 10 Mars 2009 eksperti dorëzoi raportin e tij ku 
deklaronte se ato rezultate nuk ishin në përputhje me rrëfimin e ngjarjeve 
në fjalë nga ana e kërkueses.

45. Në 16 Mars 2009 gjykata mbajti një seancë ku caktoi N-n, një ekspert 
ortoped, për të përgatitur një opinion nëse, duke marrë parasysh krahun e 
tij të majtë të gjymtuar, X-i mund të kishte kryer aktet e përshkruara nga 
kërkuesja.

46. Në 5 Maj 2009 experti N. dorëzoi raportin e tij në të cilin konstatonte se 
krahu i majtë i X-it ishte i gjymtuar rëndë e për këto arsye disa nga ngjarjet 
nuk mund të kishin ndodhur ashtu siç ishin përshkruar nga kërkuesja.

47. Në 8 Qershor 2009 gjykata mbajti një seancë ku u pyet eksperti N. Përtej 
pyetjeve të drejtuara N-s nga avokati i kërkueses, N shpjegoi se e kishte bazuar 
opinionin e tij në dokumentet e dosjes mjekësore të X-it , tek radiografia që 
atij i ishte dhënë nga X-i dhe tek një ekzaminim mjeksor i X-it.

48. Në 9 Korrik 2009 u mbajt një seancë. Kërkuesja kërkoi që eksperti N të 
pyetej më tej.

49.  Në 29 Shtator 2009 gjykata mbajti seancën e dymbëdhjetë dhe të fundit 
për çështjen. Në seancë kërkuesja dhe prokurori i shtetit i bënë pyetje N-s, 
i cili, inter alia, parashtroi se X-i mund të përdorte krahun e majtë vetëm 
për të ndihmuar krahun e tij të djathtë në kryerjen e detyrave specifike, 
po ai praktikisht nuk kishte kurrfarë force në krahun e tij të majtë. Sipas 
mendimit të ekspertit, X-i nuk duhet të ketë qenë në gjendje të hapte 
këmbët e kërkueses me krahun e majtë e as duhet të kishte qenë në gjendje 
të hiqte pantallonat e tij siç pretendohej prej saj. Pasi u pyet nga prokurori 
nëse vlerësimi i tij bazohej në hamendësimin se kërkuesja kishte përdorur 
të gjithë forcën e saj për t’i rezistuar X-it, N deklaroi: “Nuk e kam bazuar 
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opinionin tim mbi atë hamendësim, pasi nuk e di nëse ajo i ka rezistuar 
apo i është dhënë me vullnet.” Pasi u pyet nëse kërkuesja, e cila në atë 
kohë kishte qenë 14 vjeçe, mund t’i kishte rezistuar X-it, i cili pretendohej 
se qe shtrirë mbi të, ai u përgjigj besoj se po. N dëshmoi, po ashtu, se 
megjithëse X-i e kishte krahun e djathtë më të fuqishëm se normalisht, ai 
nuk mund ta kishte sulmuar kërkuesen siç ajo pretendon.

50. Pas pyetjes së N-s, kërkuesja, e cila kishte kërkuar opinionin e një 
ortopedi tjetër jashtë procesit gjyqësor, i cili shprehej se X-i mund të 
kishte ende një përdorim të kufizuar të krahut të majtë, kërkoi të caktohej 
një tjetër ekspert ortoped për arsye se kishte patur dyshime në lidhje me 
konkluzionet e N-s. Kjo kërkesë, si dhe kërkesa e kërkueses që gjykata 
të thërriste si dëshmitare edhe motrën e saj dhe ish-burrin e nënës së saj, 
të cilët pretendohej se kishin parë X-in të vozitte me të dy krahët, u hodh 
poshtë nga gjykata si e panevojshme. Veç kësaj edhe kërkesa e prokurorit 
për të marrë përsëri në pyetje kërkuesen u hodh poshtë.

51. Në fund të seancës gjykata shpalli vendimin, duke e liruar X-in nga të gjitha 
akuzat. Duke patur parasysh këtë vendim, gjykata i kujtoi kërkueses të 
ndiqte pretendimin e saj për dëme, që ajo e kishte paraqitur gjatë procesit, 
në gjykatën civile.

52.  Në 15 Dhjetor 2009 kërkuesja depozitoi një apel të ri supervizor në bazë 
të Aktit 2006. Në 22 Dhjetor 2009 ajo mori një përgjigje nga gjykata ku 
informohej se arsyet e vendimit me shkrim i ishin dërguar asaj po atë ditë.

53. Në arsyet me shkrim, gjykata shpjegonte se raporti i ekspertit ortoped 
kontestonte aftësinë e X-it për të kryer akte të caktuara të përshkruara 
nga kërkuesja, për të cilat do t’i duhej të përdorte të dy duart. Siç ishte 
shpjeguar nga eksperti, X-i nuk ishte në gjendje as të lëvizte dorën e tij të 
majtë në pozicion të tillë që t’i lejonte atij të hiqte pantallonat e tij apo të 
hapte këmbët e kërkueses. Sipas gjykatës, fakti që disa nga pretendimet 
e kërkueses nuk ishin provuar nga eksperti ngrinin dyshime ne lidhje me 
të gjithë versionin e saj të ngjarjeve. Në bazë të parimit se çdo dyshim 
i arsyeshëm duhet të jetë në përfitim të të akuzuarit (in dubio pro reo), 
gjykata e liroi nga akuza X-in. Në lidhje me raportin e ekspertit R, i cili 
konstatonte se kërkuesja kishit pësuar abuzim seksual, gjykata vërejti se 
nuk mund të injorohej vendimi i dhënë në një tjetër proces në lidhje me ish-
burrin e nënës së kërkueses, në të cilin gjykata përkatëse kishte pranuar se 
ai kishte kryer marrëdhënie seksuale në prani të kërkueses dhe motrës së saj 
e se, po ashtu, ishte sjellë në mënyrë jokorrekte me kërkuesen.

54. Në 30 Dhjetor 2009 prokurorja e shtetit depozitoi një kërkesë për apel, 
ku kritikonte gjykatën se nuk kishte marrë në konsideratë faktin se falë 
moshës, gjinisë dhe masës trupore, X-i kishte qenë shumë më i fuqishëm se 
kërkuesja e, po ashtu, në një pozicion të pushtetshëm për shkak të statusit 
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të tij ekonomik dhe social. Veç kësaj, ajo vërejti se X-i kishte përdorur 
automjete me transmision automatik, të cilët kërkonin përdorimin e të dy 
krahëve nga ana e tij. Prokurorja argumentoi më tej se vepra penale në fjalë 
nuk kërkonte që akti seksual të jetë kryer me forcë; mjaftonte që kërkuesja 
e kishte kundërshtuar atë. Ajo theksoi, po ashtu, që procesi kishte tetë vite 
që vazhdonte, gjë që përkeqësonte traumën e pësuar nga kërkuesja.

55. Apeli u hodh poshtë nga Gjykata e Lartë e Mariborit në 26 Maj, 2010. 
Kjo e fundit konstatoi se vendimi i gjykatës së shkallës së parë ishte i 
qartë dhe i saktë në dhënien e argumenteve në lidhje me dyshimin se X-i 
i kishte kryer aktet penale të pretenduara.

56. Në vijim kërkuesja i kërkoi Prokurorit Suprem të Shtetit të depozitonte 
një kërkesë për mbrojtjen e legalitetit (një mjet ligjor i jashtëzakonshëm). 
Në 28 Korrik 2010, Prokurori Suprem i Shtetit informoi kërkuesen se 
kërkesa e sipërpërmendur mund të konsideronte vetëm pika të ligjit e jo 
të bënte vlerësim fakti, që kërkuesja e vinte në diskutim.

E. Kompensimi për vonesat në procesin penal
57. Në 11 shkurt 2011 kërkuesja dhe Qeveria arritën një marrëveshje jashtë 

gjykate, në bazë të Aktit 2006, për shumën 1,080 Euro, që mbulonte të 
gjitha dëmet materiale e jo-materiale të shkaktuara ndaj kërkueses si 
rezultat i shkeljes së të drejtës së saj për gjyq pa vonesa të panevojshme 
në procesin penal në fjalë. Kërkuesja mori gjithashtu edhe 129.60 Euro 
për kostot e procesit.

II.  LIGJI DHE PRAKTIKA RELEVANTE
A.  E drejta penale e brendëshme relevante
58.  Seksioni 183 §§ 1 dhe 2 i Kodit Penal që përcakton veprën penale të 

sulmit seksual ndaj një personi më të ri se 15 vjeç, i vlefshëm në periudhën 
e hetuar, lexojnë si më poshtë:
“(1) Një person që angazhohet në marrëdhënie seksuale apo çdo akt tjetër 

seksual me një person të seksit të kundërt apo të njëjtë, i cili nuk i ka 
mbushur ende 15 vjeç, e nëse maturiteti i autorit të veprës dhe i viktimës 
janë dukshëm disproporcionale, duhet të dënohet me burg nga një deri në 
tetë vite.

(2) Personi që kryen aktin e mësipërm ndaj një personi që nuk i ka mbushur 
ende dhjetë vjeç, ose ndaj një personi vulnerabël, i cili nuk i ka mbushur 
ende pesëmbëdhjetë vjeç, ose duke përdorur forcën apo kërcënimin për 
jetën apo fizik, duhet dënuar me burg për tre vite apo më shumë....”

59.  Seksioni 148 i Aktit të Proçedurës Penale, i vlefshëm në kohën e ngjarjeve 
nën hetim, përcakton që policia, pasi të ketë përfunduar hetimin paraprak 
të një vepre penale të pretenduar, përpilon një kallzim penal bazuar në 
informacionin e mbledhur dhe ia dërgon atë zyrës së prokurorit të shtetit. 
Megjithatë, edhe nëse informacioni i mbledhur nuk rezulton se siguron 
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arsye për bërjen e kallzimit, policia i dërgon zyrës së prokurorit një raport 
në lidhje me veprimet e ndërmara prej tyre.

60. Sa i takon mbrojtjes së viktimave nën moshë të veprave penale me 
natyrë seksuale në hetim gjyqësor, Akti i Proçedurës Penale përmban një 
numër dispozitash që kanë për qëllim mbrojtjen e viktimave të mitura 
apo dëshmitarëve gjatë procesit penal. Në proceset për vepra penale ndaj 
integritetit seksual, të miturit, që në fillim të procesit penal e në vazhdim, 
duhet të kenë një avokat për mbrojtjen e të drejtave të tyre. Viktimave 
nën moshë, që nuk kanë avokat, u caktohet një i tillë nga gjykata. Veç 
kësaj, i akuzuari mund të mos jetë i pranishëm gjatë marrjes në pyetje të 
dëshmitarëve nën moshën 15 vjeç, të cilët pretendojnë se janë viktima të 
veprave penale kundër integritetit seksual. Në lidhje me këtë, seksioni 
240 i Aktit parashikon që të miturit, veçanërisht ata që janë prekur nga 
vepra penale, duhet të merren në pyetje duke mbajtur parasysh moshën e 
tyre për të shmangur çdo efekt të dëmshëm mbi gjendjen e tyre mendore.

61. Për të siguruar një mbarëvajtje të mirë të hetimit gjyqësor, palët dhe 
viktimat, në bazë të seksionit 191 të Aktit të Proçedurës Penale 1994, 
mund të ankohen tek presidenti i gjykatës që i është ngarkuar kryerja e 
hetimit, në lidhje me vonesat dhe parregullsi të tjera. Me shqyrtimin e 
ankesës, presidentit i kërkohet të informojë ankimuesin për çdo hap të 
ndërmarë për këtë gjë.

62. Më tej, për sa i takon afateve kohore për planifikimin e një procesi 
gjyqësor penal, seksioni 286(2) i Aktit të Proçedurës Penale siguron që 
gjyqtari kryesues duhet të planifikojë një seancë të parë dy muaj nga 
marrja e padisë. Nëse nuk e bën këtë gjë, ai duhet të informojë presidentin 
e gjykatës në lidhje me këtë gjë, dhe ky i fundit duhet të marrë masat e 
nevojshme për planifikimin e seancës.

63. Sa i takon zhvillimit të seancave, seksioni 295 i Aktit të Proçedurës Penal 
siguron që publiku mund të përjashtohet nga seanca, nëse kërkohet një 
gjë e tillë, për shembull, për mbrojtjen e jetës personale dhe familjare të të 
akuzuarit apo të viktimës. Sipas seksionit 299 të Aktit, gjyqtari kryesues 
bën seancën, i jep të drejtën për të folur palëve dhe pyet të akuzuarin, 
dëshmitarët dhe ekspertët. Veç kësaj, është detyrë e gjyqtarit kryesues 
të sigurojë që çështja të sqarohet plotësisht, të zbulohet e vërteta dhe të 
eliminohet çdo pengesë që çon në zgatjen e procesit.

64. I akuzuari mund të largohet përkohësisht nga salla e gjyqit, në rast se një 
dëshmitar refuzon të japë dëshmi në prani të tij. Pastaj deklarata e dëshmitarit 
i lexohet atij dhe ai ka të drejtën t’i bëjë atij apo asaj pyetje. Megjithatë, 
në përputhje me seksionin 334(2) të Aktit të Proçedurës Penale, gjyqtari 
kryesues nuk lejon asnjë pyetje që është pyetur tashmë, apo që nuk ka lidhje 
me çështjen ose që në vetvete sugjeron mënyrën si duhen përgjigjur.
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B.  E drejta civile dhe praktika e brendëshme relevante
1.  Padia civile për kompensim
65. Neni 148 i Kodit të Detyrimeve, që rregullon përgjegjësinë e personave 

juridikë për dëmin e shkaktuar nga një prej organeve të tyre të ndërvarura, 
i cili është po ashtu i zbatueshëm për përcaktimin e përgjegjësisë së 
Shtetit për dëmet, parashikon që një person juridik është përgjegjës për 
dëmin e shkatuar nga një prej organeve të tij të ndërvarura në ushtrimin 
e funksioneve të tij ose në lidhje me to. Që një pretendues të fitojë 
kompensim për dëm të shkaktuar nga Shteti, ai apo ajo duhet të provojë 
të katër elementet e përgjegjësisë së Shtetit, domethënë paligjshmërinë 
e veprimeve të Shtetit, ekzistencësn e dëmit, lidhjen shkakësore dhe 
neglizhencën ose fajin nga ana e shtetit.

66. Sipas Nenit 179 të Kodit të Detyrimeve, i cili përbën bazën ligjore për 
dhënien e kompensimit për dëm jo-material, ky kompensim mund të 
jepet në rastin e shkeljes së të drejtave të personalitetit të personit, si 
dhe për vuajtjen fizike, ankthin mendor të pësuar për shkak të reduktimit 
të veprimtarive jetësore, shfytyrimit, shpifjes, vdekjes së një të afërmi 
apo frikës, me kusht që rrethanat e çështjes, dhe veçanërisht niveli dhe 
kohëzgjatja e shqetësimit dhe frikës të shkatuara kësisoj, e justifikojnë 
dhënien e kompensimit.

67. Sipas vendimit nr. II Ips 305/2009 të Gjykatës Supreme, dhënia e 
kompensimit për dëm jo-material është rigorozisht i kufizuar për kategori 
dëmi të specifikuara në Kodin e Detyrimeve, në respekt të parimit të 
numerus clausus. Kështu Gjykata Supreme vendosi se dëmi jo-material i 
shkaktuar si rezultat i tejzgjatjes së procesit nuk mund të klasifikohej mes 
kategorive të dëmit të njohura nga Kodi i Detyrimeve, pasi e drejta për 
proces gjyqësor brenda një afati të arsyeshëm nuk mund të interpretohej 
si një e drejtë personaliteti.

2.  Akti për Mbrojtjen e të Drejtës për një Seancë Gyqësore pa Vonesa të 
Panevojshme ( Akti 2006)

68.  Në bazë të seksionit 1 të Aktit 2006, çdo pal në një proces gjyqësor – 
përfshirë një viktimë të një vepre penale – i garantohet e drejta që gjykata 
të vendosë mbi të drejtat e saj apo tij pa vonesa të panevojshme.

C.  E drejta ndërkombëtare relevante
69.  Deklarata e Parimeve Pazë të Drejtësisë për Viktimat e Krimit dhe Abuzimit 

të Pushtetit miratuar nga rezoluta 40/34 e 29 Nëntorit 1985 e Asamblesë 
së Përgjithëshme të Kombeve të Bashkuara siguron që viktimat e krimit 
duhet të trajtohen me kompasion dhe respekt për dinjitetin e tyre (Shtojca, 
Neni 4). Veç kësaj, reagimi i proceseve gjyqësore dhe administrative ndaj 
nevojave të viktimave duhet të lehtësohet, inter alia, përmes marrjes së 
masave për minimizimin e vështirësive të viktimave, mbrojtjen e privacisë 
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së tyre, kur është e nevojshme, dhe garantimin e sigurisë së tyre, si dhe të 
familjeve të tyre dhe të dëshmitarëve në emër të tyre, përpara kërcënimeve 
dhe veprimeve hakmarrëse (Shtojca, Neni 6 (d)).

70. Viktimat e veprave penale gëzojnë veç kësaj edhe mbrojtjen në bazë 
të legjislacionit të Bashkimit Evropian. Në v. 2001, u miratua një 
Vendim Kuadër i Këshillit mbi statusin e viktimave në proceset penale 
(2001/220/JHA) me qëllim futjen e standarteve minimale mbi të drejtat 
dhe mbrojtjen e viktimave të krimit. Neni 2 i Vendimit Kuadër i kërkon 
Shteteve Anëtare të sigurojnë që viktimat të kenë një rol real dhe të duhur 
në sistemin e tyre ligjor penal dhe të trajtohen me respektin e duhur për 
dinjitetin e individit gjatë procesit gjyqësor. Veç kësaj, Neni 3 siguron 
që viktimave duhet t’u jepet mundësia për t’u dëgjuar gjatë procesit dhe 
për të dhënë prova; megjithatë, duhen marrë masa të përshtatshme për 
të siguruar marrjen e tyre në pyetje nga autoritetet vetëm për aq sa është 
e domosdoshme për qëllimet e procesit penal. Neni 8 i kërkon Shteteve 
Anëtare të sigurojnë një numër masash me qëllim mbrojtjen e sigurisë 
dhe privacisë së viktimave në procesin penal. Ndër të tjera, duhen marrë 
masa që sigurojnë mundësinë e shmangies së kontaktit mes viktimave dhe 
autorëve të veprës në ambjentet e gjykatës, përveç se kur kjo gjë kërkohet 
në interes të procesit penal. Po ashtu, Shtetet Anëtare duhet të sigurojnë 
që, atje ku është e nevojshme të mbrohen viktimat - veçanërisht ata më 
vulnerabël - nga efektet e dhënies së dëshmisë në seancë publike, atyre 
duhet t’u sigurohet e drejta të dëshmojnë në një mënyrë të tillë që bën të 
mundur realizimin e këtij objektivi, me anë të mjeteve të përshtatshme në 
pajtueshmëri me parimet e tyre ligjore bazë.

71.  Veç kësaj, ambicia e Shteteve Anëtare të BE-s për të përforcuar të drejtat 
e viktimave të krimit çoi në miratimin, në 25 Tetor 2012, të Direktivës 
së Parlamentit Evropian dhe të Këshillit (2012/29/EU) që përcaktonte 
standartet mbi të drejtat, mbështetjen dhe mbrojtjen e viktimave të 
krimit, dhe zëvendësonte Vendimin Kuadër të Këshillit 2001/220/JHA. 
Direktiva, e cila do të implementohet në legjislacionin e brendshëm të 
Shteteve Anëtare të BE-s deri në 16 Nëntor 2015, siguron, për aq sa është 
relevante, si më poshtë:

Recital 19
“Një person duhet të konsiderohet viktimë pavarësisht identifikimit, ndalimit, 

ndjekjes penale apo dënimit të një shkelësi dhe pavarësisht lidhjeve familjare 
mes tyre. ...”

Neni 20 – E drejta e viktimave për mbrojtje gjatë hetimit penal
“Pa paragjykuar të drejtat e mbrojtjes dhe në përputhje me rregullat e 

diskrecionit gjyqësor, Shtetet Anëtare sigurojnë që, gjatë hetimeve penale:
(a) intervistimi i viktimave bëhet pa vonesa të pajustifikuara pas depozitimit 
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të një ankimimi pranë autoritetit kompetent në lidhje me një vepër penale;
(b) numri i seancave intervistuese me viktimat mbahet në minimum dhe 

intervistat bëhen vetëm kur kjo është vërtetë e domosdoshme për qëllimet e 
hetimit penal;

...
(d) ekzaminimet mjeksore mbahen në minimum dhe kryhen vetëm kur kjo 

është vërtetë e domosdoshme për qëllimet e hetimit penal.”

Neni 22 – Vlerësimi individual i viktimave për identifikimin e nevojave 
specifike për mbrojtje

“1. Shtetet Anëtare sigurojnë që viktimat të vlerësohen në kohën e duhur 
dhe individualisht, në përputhje me proçedurat e brendëshme, për 
identifikimin e nevojave të mbrojtjes specifike dhe për të përcaktuar nëse 
dhe në çfarë mase do të përfitonin ata nga masat speciale gjatë procesit 
penal, siç parashikohet nga Nenet 23 dhe 24, për shkak të vulnerabilitetit 
të tyre të veçantë ndaj viktimizimit dytësor e të përsëritur, intimidimit apo 
veprimeve hakmarrëse.

2. Vlerësimi individual merr parasysh në mënyrë të veçantë:
(a) karakteristikat personale të viktimës;
(b) tipin dhe natyrën e krimit; dhe
(c) rrethanat e krimit.
3. Në kontekstin e vlerësimit individual, vëmendje e veçantë i duhet ku-

shtuar viktimavë që kanë pësuar dëm të konsiderueshëm për shkak të 
seriozitetit të krimit; viktimave që kanë vuajtur një krim të kryer për 
motive paragjykimi apo diskriminimi që mund të lidhen, veçanërisht, me 
karakteristikat e tyre personale; viktimave që marrëdhënia dhe varësia 
nga autori i veprës i bën veçanërisht vulnerabël. Në lidhje me këtë, 
duhen konsideruar me kujdes viktimat e terrorizmit, krimit të organizuar, 
trafikut të qenieve njerëzore, viktimat e dhunës për arsye gjinore, dhunës 
në një marrëdhënie të ngushtë, dhunës seksuale, shfrytëzimit apo krimit 
të urrejtjes, dhe viktimat me paaftësi fizike.

...”
Neni 23 – E drejta për mbrojtje e viktimave me nevoja specifike gjatë 

procesit penal
“1. Pa paragjykim ndaj të drejtave të mbrojtjes dhe në përputhje me rregullat 

e diskrecionit gjyqësor, Shtetet Anëtare sigurojnë që viktimat që kanë 
nevojë për mbrojtje specifike, të cilët përfitojnë nga masat e posaçme të 
identifikuara si rezultat i një vlerësimi individual parashikuar nga Neni 
22(1), mund të përfitojnë nga masat e parashikuara në paragrafin 2 dhe 
3 të këtij Neni. Një masë e posaçme në vijim të vlerësimit individual 
nuk vihet në dispozicion në rast se pengesat operacionale apo praktike e 
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bëjnë atë të pamundur, ose kur ka një nevojë urgjente për të intervistuar 
viktimën dhe mosbërja e kësaj gjëje mund të dëmtojë viktimën apo një 
person tjetër ose mund të paragjykojë rrjedhën e procesit.

2. Masat në vijim vihen në dispozicion të viktimave që kanë nevojë për 
mbrojtje specifike gjatë procesit të hetimit, në përputhje me Nenin 22(1):
(b)  i ntervista me viktimën, e cila realizohet nga ose me anë të profesionistëve 

të trajnuar për këtë qëllim;
3.  Masat në vijim vihen në dispozicion të viktimave që kanë nevojë për 

mbrojtje specifike të identifikuara, gjatë procesit gjyqësor, në përputhje me 
Nenin 22(1):
(a) masa për shmangien e kontaktit vizual mes viktimave dhe autorëve të veprës 

përfshirë edhe gjatë dhënies së dëshmisë, me anë të mjeteve të përshtatshme 
përfshirë përdorimin e teknologjisë së komunikimit;

(b)  masa për të siguruar që viktima mund të dëgjohet në sallën e gjyqit pa 
qenë i pranishëm, veçanërisht me anë të përdorimit të teknologjisë së 
përshtatshme të komunikimit;

(c)  masa për të shmangur pytje të panevojshme në lidhje me jetën private pa 
lidhje me veprën penale; dhe

(d)  masa për lejimin e mbajtjes së një seance pa praninë e publikut.”
72.  Në 5 Maj 2011, Këshilli i Evropës miratoi Konventën për Parandalimin 

dhe Luftën kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje, e cila 
hyri në fuqi në 1 Gusht 2014. Konventa u nënshkrua nga Sllovenia në 8 
Shtator 2011, por nuk është ratifikuar ende. Konventa parashikon, për sa 
është relevante, si më poshtë:

Neni 49 – Detyrime të përgjithëshme
“1 Palët marrin masat e nevojshme legjislative apo të tjera për të siguruar 

që hetimet dhe procedimet gjyqësore në lidhje me të gjitha format e 
dhunës të mbuluara nga objekti i kësaj Konvente të kryhen pa vonesë të 
panevojshme ndërsa merren parasysh të drejtat e viktimës gjatë të gjitha 
fazave të procedimeve penale.

2 Palët marrin masat e nevojshme legjislative apo të tjera, në përputhje 
me parimet themelore të të drejtave të njeriut dhe duke marrë parasysh 
perceptimin gjinor të dhunës, për të siguruar hetim dhe ndjekje penale 
efektive të veprave penale të parashikuara në pajtim me këtë Konventë.”

Neni 54 – Hetimet dhe provat
“Palët marrin masat e nevojshme legjislative apo të tjera për të siguruar që, 

në çdo procedim civil apo penal, provat në lidhje me historinë seksuale dhe sjellje 
të viktimës lejohen vetëm kur është e përshtatshme dhe e nevojshme.”
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Neni 56 – Masat e mbrojtjes
1.  Palët marrin masat e nevojshme legjislative apo të tjera për të mbrojtur të 

drejtat dhe interesat e viktimave, duke përfshirë nevojat e tyre të veçanta 
si dëshmitarë, në të gjitha fazat e hetimeve dhe procedimeve gjyqësore, në 
veçanti:
a.  duke ofruar mbrojtjen e tyre, si dhe atë të familjeve të tyre dhe të dëshmitarëve, 

nga hakmarrja, kërcënimi dhe viktimizimi i përsëritur;
b.  duke siguruar që viktimat të informohen, të paktën në rastet kur viktima dhe 

familja mund të jetë në rrezik, kur autori i veprës arratiset ose lirohet përkohësisht 
ose përfundimisht;

c. duke i informuar ata, sipas kushteve të parashikuara nga ligji i brendshëm, për të 
drejtat e tyre dhe shërbimet në dispozicion të tyre dhe shqyrtimin e ankesës së 
tyre, akuzat, ecurinë e përgjithshme të hetimit ose të procedimit, dhe rolin e tyre 
në to, si dhe rezultatin e çështjes së tyre;

d.  duke bërë të mundur që viktimat, në mënyrë të pajtueshme me rregullat 
procedurale të ligjit të brendshëm, të dëgjohen, të sigurojnë prova dhe të 
paraqesin pikëpamjet, nevojat dhe shqetësimet e tyre, në mënyrë të drejtpërdrejtë 
ose nëpërmjet një ndërmjetësi, si dhe marrjen e tyre në shqyrtim;

e.  duke u siguruar viktimave shërbime mbështetëse të duhura në mënyrë që të 
drejtat dhe interesat e tyre të paraqiten siç duhet dhe të merren parasysh;

f.  duke siguruar që masat mund të miratohen për të mbrojtur jetën private dhe 
imazhin e viktimës;

g. duke siguruar që kontakti ndërmjet viktimave dhe autorëve të veprës brenda 
gjykatës dhe zyrave të agjencisë së zbatimit të ligjit të shmanget kur është e 
mundur;

h.  duke u siguruar viktimave përkthyes të pavarur dhe kompetentë, kur viktimat 
janë palë në procedim ose kur ata sigurojnë prova;

i.  duke bërë të mundur që viktimat të dëshmojnë, sipas rregullave të parashikuara 
nga ligji i tyre i brendshëm, në sallën e gjyqit pa qenë të pranishëm ose të paktën 
pa praninë e autorit të dyshuar të veprës, veçanërisht nëpërmjet përdorimit të 
teknologjive të përshtatshme të komunikimit, kur janë në dispozicion.

2.  Një fëmije viktimë dhe dëshmitar i dhunës kundër grave dhe dhunës në 
familje i sigurohen, kur është e përshtatshme, masa të posaçme mbrojtjeje 
duke marrë parasysh interesin më të mirë të fëmijës.

LIGJI
I.  SHKELJA E PRETENDUAR E NENEVE 3 DHE 8 TË KONVENTËS

73.  Kërkuesja është ankuar në bazë të Nenit 3 dhe 8 të Konventës se procesi 
penal në lidhje me sulmet seksuale ndaj saj kishte qenë në kundërshtim 
me detyrimin pozitiv të Shtetit përgjegjës për të siguruar mbrojtje ligjore 
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të efektshme ndaj abuzimit seksual, pasi procesi ishte vonuar në mënyrë 
të paarsyeshme, i kishte munguar paanësia dhe e kishte ekspozuar atë 
ndaj disa eksperiencash traumatike për shkak të shkeljes së integritetit të 
saj personal. Veç kësaj, kërkuesja pretendoi se nuk kishte patur një mjet 
ligjor të efektshëm në lidhje me ankesat e saj, siç kërkohet nga Neni 13 i 
Konventës.

74.  Duke marrë parasysh natyrën dhe substancën e ankesave të mësipërme, 
Gjykata gjykon se vonesat dhe paragjykimi i pretenduar i gjykatave të 
brendëshme u takon të shqyrtohen vetëm në bazë të Nenit 3 të Konventës 
(shiko P.M. k. Bullgarisë, nr. 49669/07, § 58, 24 Janar 2012), i cili lexon 
si më poshtë:

Neni 3
“Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës ose dënimeve ose trajtimeve 

çnjerëzore ose poshtëruese.”
75.  Ankesat e tjera të kërkueses në lidhje me mungesën e masave mbrojtëse 

të siguruara për të në procesin penal, megjithatë ngrenë disa pyetje në 
lidhje me fushëveprimin e detyrimit të Shtetit për të mbrojtur viktimat 
e krimit që paraqiten në cilësinë e dëshmitarit në procesin penal. Në 
rrethanat specifike të çështjes aktuale, Gjykata konsideron se këto çështje 
duhen trajtuar në bazë të Nenit 8 të Konventës, i cili është si më poshtë:

Neni 8
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.

B.  Themeli
1.  Parashtrimet e palëve

(a)  Kërkuesja
85. Kërkuesja pretendonte se hetimi i sulmit seksual ndaj saj dhe procesi 

penal në vazhdim ishin vonuar në mënyrë të paarsyeshme dhe kishte qenë 
joefektiv, ndërkohë që autoritetet e kishin paragjykuar atë për shkak të 
origjinës së saj ukrainase. Fillimisht ajo pretendoi se Policia e Mariborit e 
kishte mbajtur të fjetur, për një vit, hetimin në lidhje me ankimimin e saj 
e vetëm sa i kishte çuar një raport Prokurorisë së Rrethit Maribor, kur këtë 
gjë ia kishte kërkuar Prokuroria. Veç kësaj, Gjykata e Rrethit Maribor 
nuk e kishte bërë gjyqin në pajtueshmëri me afatet kohore të përcaktuara 
në legjislacionin e brendshëm. Në lidhje me këtë, kërkuesja u shpreh, po 
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ashtu, se nuk kishte qenë përgjegjësi e saj përpjekja për të përshpejtuar 
rrjedhën e procesit gjyqësor.

86. Së dyti, Gjykata e Rrethit Maribor kishte refuzuar të thërriste dëshmitarë 
të rëndësishëm dhe të caktonte një ekspert të ri ortoped për të sqaruar 
nëse paaftësia fizike e X-it faktikisht e kishte penguar atë në kryerjen e 
akteve forcërisht, siç pretendonte kërkuesja. Po ashtu, gjykatës i kishte 
munguar paanësia, duke u mbështetur kryesisht në raportin e ortopedit, i 
cili qe bazuar në hamendësimin se kërkuesja kishte qenë e aftë të mbronte 
veten në mënyrë aktive. Veç kësaj, kjo kishte qenë në kundërshtim me 
disa prova të tjera që tregonin se X-i mund të mos e kishte krahun e majtë 
tërësisht jashtë përdorimit.

87. Më tej, kërkuesja ankohej se Shteti kishte dështuar në mbrojtjen e integritetit 
të saj personal gjatë procesit. Në lidhje me këtë, ajo pohoi se eksperti 
gjinekolog, B, kishte shkelur qëllimin e detyrës së tij dhe, në vend që t’i 
përgjigjej pyetjes së gjyqtarit hetues në lidhje me mundësinë e marrëdhënies 
seksuale, kishte nisur të zbulonte nëse ishte kryer një vepër penale, duke i 
bërë kërkueses një numër pyetjesh që atë e kishin vënë në një pozicion që 
i ishte dashur të mbrohej prej tij (shiko paragrafin 22 lart).

88. Veç kësaj, megjithëse kërkuesja ishte pyetur gjatë hetimit, asaj i ishte 
dashur më pas të dëshmonte në katër seanca përpara Gjykatës së Rrethit 
Maribor, ku i akuzuari qe lejuar ta torturonte atë personalisht me pyetje 
të shumta provokuese dhe të përsëritura pavarësisht faktit se ai ishte i 
përfaqësuar ligjërisht e ato pyetje mund të ishin bërë nga avokati i tij. 
Këto pyetje i kishin shkaktuar asaj vuajtje psikologjike intensive; ishte 
ndjerë e frustruar, e poshtëruar dhe pa ndihmë. Veç kësaj, i akuzuari ishte 
përfaqësuar nga një avokat, të cilit ajo i kishte treguar më parë në lidhje 
me ngjarjet në fjalë dhe kësisoj kishte mundësinë të keqpërdorte e madje 
te abuzonte me informacionin e marrë. Në lidhje me këtë, kërkuesja, 
duke u mbështetur në jurisprudencën e Gjkatës, veçanërisht në vendimet 
për çështjet e Doorson k. Hollandës (26 Mars 1996, Përmbledhje e 
Vendimeve 1996II), Van Mechelen dhe të Tjerë k. Hollandës (23 Prill 
1997, Përmbledhje e Vendimeve 1997III) dhe S.N. k. Suedisë (nr. 
34209/96, ECHR 2002V), u shpreh se legjislacioni i brendshëm nuk 
siguronte balancimin e të drejtës për mbrojtje të të akuzuarit, në bazë të 
Nenit 6 të Konventës, me integritetin personal dhe privacinë e viktimave 
të mbrojtura në bazë të Neneve 3 dhe 8. Sipas kërkueses, trauma i kishte 
shkaktuar asaj vështirësi psikologjike serioze dhe të përhershme, që 
kishin çuar edhe në sëmundje autoimune. Së fundi, kërkuesja ankohej 
se legjislacioni i brendshëm nuk i kishte ofruar asaj një mjet ligjor të 
efektshëm në lidhje me ankesat e saj.
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(b)  Qeveria
89.  Qeveria argumentoi se hetimi i sulmeve seksuale të pretenduara dhe gjyqi 

në vazhdim kishin qenë të efektshëm. Policia kishte pyetur kërkuesen 
dhe X-in, si dhe të gjithë dëshmitarët relevantë, dhe sipas Qeverisë, nuk 
kishte prova që vërtetonte se kallzimi penal nuk do t’i ishte përcjellë 
Prokurorisë, po të mos kishte ndërhyrë kjo e fundit. Hetimi gjyqësor ishte 
kryer siç duhej dhe ishte pasuar nga një padi kundër X-it.

90.  Qeveria shprehej, po ashtu, se gjyqi ishte kryer pa asnjë paragjykim. Në 
lidhje me raportin ortopedik, që pretendohej se kundërshtohej nga prova të 
tjera, ajo vërejti se raporti ishte bazuar në dokumente mjeksore dhe në një 
ekzaminim klinik të X-it dhe se nuk përmbante kundërshti apo mangësi 
të afta për të ngritur dyshime në lidhje me saktësinë e tij. Meqenëse aktet 
e pretenduara të abuzimit seksual nuk ishin parë nga ndonjë dëshmitar, as 
ishin mbështetur nga rezultatet e ekzaminimeve gjinekologjike, Gjykata e 
Rrethit Maribor e kishte liruar X-in nga akuzat. Ndërsa ishte e vërtetë që 
kërkuesja kishte shfaqur simptoma të abuzimit seksual, gjykata nuk mund 
të shpërfillte faktin se ishte edhe një proces tjetër penal ende i pazgjidhur 
ndaj një personi tjetër të dyshuar për abuzim seksual të kërkueses, i 
cili nuk ishte marrë parasysh në përgatitjen e ekspertizës psikologjike. 
Së dyti, Qeveria argumentoi se eksperti i gjinekologjisë nuk e kishte 
“pyetur” kërkuesen, por kishte patur një bashkëbisedim me të jashtë 
seancës gjyqësore. Në opinionin e Qeverisë, kërkuesja mund të kishte 
kërkuar penalizimin e ekspertit, në rast se gjykonte se ai nuk po e kryente 
punën e tij në mënyrën e duhur.

91. Më tej, në lidhje me avokatin M të caktuar nga gjykata për X-in, 
Qeveria argumentoi se, meqenëse X kishte të drejtën për përfaqësim të 
detyrueshëm, Gjykata e Rrethit Maribor kishte zbatuar dispozitat ligjore 
që rregullonin emërimet exofficio. Veç kësaj, në kërkesën e saj për 
skualifikimin e M-s, këkuesja nuk kishte arritur të jepte ndonjë arsye që, 
në bazë të së drejtës së brendëshme, do të justifikonte një vendim në favor 
të saj; ndaj, gjykata nuk kishte patur për detyrë të dëgjonte palët për këto 
çështje. Qeveria shtoi se fakti që M-ja kishte punuar dikur për një firmë 
ligjore që përfaqësonte burrin e nënës së kërkueses në procesin e divorcit, 
nuk çonte në konkluzionin që M nuk duhet të mbronte X-in.

92.  Veç kësaj, Qeveria pohoi se ishin marrë një numër masash, si gjatë hetimit 
edhe gjatë procesit, me qëllim parandalimin e agravimit të traumës së 
kërkueses. Gjatë hetimit, kërkuesja ishte pyetur në mungesë të X-it 
dhe të avokatit të tij. Kështu, seanca gjyqësore kishte qenë mundësia e 
parë që i padituri t’i bënte pyetje kërkueses, ndërkohë që duhej mbajtur 
parasysh që ajo kishte qenë dëshmitarja e vetme e akteve kriminale të 
pretenduara të X-it. Në lidhje me këtë, Qeveria ishte e pikëpamjes se 
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çështja e kërkueses nuk përligjte një kufizim të të drejtave për mbrojtje 
të të paditurit në masën që të mos lejonte ripyetjen prej tij të kërkueses. 
Ajo vërejti që çështja aktuale ndryshonte nga Doorson, Van Mechelen 
dhe të Tjerë dhe S.N. k. Suedisë, pasi siguria e kërkueses nuk ishte vënë 
në rrezik, e ajo nuk kishte qenë as e mitur. Megjithatë, Qeveria theksoi 
se Gjykata e Rrethit Maribor e kishte përjashtuar publikun nga seancat 
dhe e kishte larguar X-in nga salla e gjyqit gjatë dhënies së dëshmisë 
nga kërkuesja. Pas dhënies së dëshmisë nga kërkuesja, gjykata e kishte 
pranuar kërkesën e saj që kundërpyetjet nga ana e të paditurit të bëheshin 
në seancën e radhës.

93. Në lidhje me këtë, Qeveria vërejti që X-i nuk ishte lejuar t’i bënte kërkueses 
pyetje të caktuara që nuk kishin lidhje me çështjen apo që përndryshe 
ishin ndaluar. Veç kësaj, në disa raste gjykata kishte urdhëruar daljen në 
pushim gjatë seancës së kundërpyetjeve me kërkuesen; Qeveria pohoi 
se kërkuesja mund të kishte kërkuar të bënte pauza të tjera pushimi po 
ta kishte konsideruar të nevojshme këtë gjë. Gjithashtu, kërkuesja ishte 
përfaqësuar nga një avokat gjatë gjithë procesit.

94. Së fundi, në lidhje me vonesat në proces, Qeveria vërejti që gjatë fazës 
hetimore të procesit, kërkuesja mund t’i ishte ankuar presidentit të 
gjykatës kompetente në lidhje me vonesat (shiko paragrafin 61 lart), por 
nuk e kishte bërë këtë gjë. Qeveria, megjithatë, pranoi se kërkuesja kishte 
depozituar dy kërkesa për apel supervizor në bazë të Aktit 2006 (shiko 
paragrafet 33 dhe 52 lart). Gjykata e Rrethit Maribor ishte përgjigjur në 
të dy rastet në mënyrë adekuate; herën e parë ishte planifikuar një seancë 
brenda muajit, ndërsa herën e dytë ishin përgatitur arsyet me shkrim të 
vendimit dhe i ishin dërguar kërkueses brenda pak ditësh nga bërja e 
kërkesës. Ishte e vërtetë që seanca gjyqësore ishte shtyrë nëntë herë për 
arsye të ndryshme; megjithatë, vetëm herën e parë seanca ishte shtyrë për 
një periudhë më të gjatë për shkak se X-i kishte qenë i sëmurë. Qeveria u 
shpreh më tej se sasia e madhe e provave materiale që duheshin mbledhur 
kishte kontribuar gjithashtu në kohëzgjatjen e gjyqit.

2.  Vlerësimi i Gjykatës
4. (a) Detyrimi i shtetit për të hetuar dhe ndjekur penalisht rastet e 
          abuzimit seksual
95. Parimet përkatëse në lidhje me detyrimin e shtetit parashikuar  në nenin 

3 të Konventës për të hetuar rastet e keqtrajtimit dhe abuzimit në veçanti 
seksual, të kryera nga individët privatë, janë të përcaktuara në M.C. k. 
Bullgarisë (nr. 39272/98, §§ 149, 151 dhe 153, ECHR 2003 XII).

96. Për sa i përket kërkesave të Konventës në lidhje me efektivitetin e hetimit, 
Gjykata është shprehur se duhet në parim të jetë i aftë për të çuar në 
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përcaktimin e fakteve të çështjes dhe për identifikimin dhe dënimin e 
personave përgjegjës. Kjo nuk është një rezultati i detyrimit, por një nga 
mjetet. Autoritetet duhet të kenë marrë hapat e arsyeshme në dispozicion 
të tyre për të siguruar dëshmi lidhur me incidentin, siç janë dëshmitë 
e dëshmitarëve dhe provave forenzike, dhe një kërkesë e shpejtësisë 
dhe ekspeditës së arsyeshme nënkuptohet në këtë kontekst (shih Denis 
Vasilyev k. Rusisë, nr. 32704/04, § 100, 17 dhjetor 2009, me referenca të 
mëtejshme). Gatishmëria e reagimit të autoriteteve ndaj ankesave është 
një faktor i rëndësishëm (shih Labita k. Italisw [DHM], nr. 26772/95, 
§§ 133 et seq., ECHR 2000-IV). Janë pasur parasysh në vendimet e 
Gjykatës për çështje të tilla si hapja e hetimeve, vonesa në identifikimin 
e dëshmitarëve ose duke marrë deklarata (shih Mătăsaru dhe Saviţchi k. 
Moldavisë, nr. 38281/08, §§ 88 dhe 93, 2 nëntor 2010), gjatësinë e kohës 
e nevojshme për hetimin fillestar (shih Indelicato k. Italisë, nr. 31143/96, 
§ 37, 18 tetor 2001), dhe nxjerrje e pajustifikuar e procedurës penale që 
rezultojnë në skadimin e parashkrimit tw veprws (shih Angelova dhe Iliev 
k. Bullgarisë, nr. 55523/00, §§ 101-103, 26 korrik 2007). Për më tepër, 
pavarësisht rolit të saj shtesë në vlerësimin e provave, Gjykata rithekson 
se ku akuzat janë bërë në bazë të nenit 3 të Konventës, Gjykata duhet të 
zbatojë një shqyrtim të veçantë të plotë, edhe në qoftë se disa procedura 
të brendshme dhe hetimet janë bërë tashmë (shih Cobzaru k. Rumanisë, 
nr. 48254/99, § 65, 26 korrik 2007).

97. Ankuesja pretendoi se pafajësia e X-it ishte rezultat i paragjykimeve të 
gjykatave vendase kundër saj, duke pretenduar se gjetjet e tyre janë të 
bazuara në supozime të pasakta dhe që i kishin lënë pas dore për të thirrur 
dëshmitarë të rëndësishme. Në lidhje me këtë, Gjykata vëren se gjykatat e 
brendshme u përballën me detyrën e vështirë e të pasurit për të vendosur 
për një çështje të ndjeshme të abuzimit seksual në bazë të deklaratave të 
papajtueshme dhe pa asnjë dëshmi fizike që mbështet ose versionin e X-it 
tw ngjarjeve ose të aplikantes. Në rrjedhën e hetimit dhe gjykimit që pasoi, 
autoritetet vendase shqyrtuan një numër të dëshmitarëve dhe kanë marrë 
tri raporte të ekspertëve në përpjekjet për të qartësuar situatën. Ndërsa 
dy raportet gjinekologjike nuk kanë konfirmuar e as përgënjeshtruar 
pretendimet e ankueses (shih paragrafët 22, 42 dhe 44 më lart), dy 
raporte të tjera të ekspertëve rezultuan në përfundime kontradiktore. 
Ekspert në psikologji klinike kanë vendosur se aplikuesja ka treguar në 
mënyrë të qartë simptomat e abuzimit seksual (shih paragrafët 23 dhe 
43 më lart). Nga ana tjetër, eksperti në ortopedi ishte i mendimit se, për 
shkak të paaftësisë së tij, X-it i mungonte forca e mjaftueshme për të 
mbizotëruar aplikanten. Pas peshimit të provave kontradiktore, dhe duke 
pasur parasysh mundësinë që simptomat e ankueses të jenë shkaktuar nga 
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sjellje të papërshtatshme nga ana e ish-burrit të nënës së saj, gjykatat e 
brendshme ishin të bindura në mendimin e ekspertit ortoped.

98.  Gjykata vëren se, në kundërshtim me argumentin e ankueses, nuk duket 
se konkluzionet e ekspertit kanë mbështetur supozimin se nëse aplikantja 
ishte në gjendje për t’i rezistuar në mënyrë aktive apo jo (shih paragrafin 
49 më lart), por në kufijtë e aftësisë fizike të X-it, eksperti duke deklaruar 
se X nuk mund të ketë përdorur krahun e tij të majtë në disa nga mënyrat 
e përshkruara nga aplikantja. Në të vërtetë, duket se ky mendim ishte 
vendimtar për rezultatin e gjyqit; Megjithatë, duke pasur parasysh trupin 
e konsiderueshme të provave konsideruar nga gjykata e shkallës së parë, 
përveç deklaratave të bëra nga aplikantja dhe X (shih paragrafët 39 dhe 
43-49 më lart), dhe për faktin se ajo ishte në thelb fjala e këtij të fundit 
kundër aplikantes, Gjykata nuk e konsideron të paarsyeshme se Gjykata e 
Rrethit Maribor ka refuzuar të pranojë prova shtesë ose që të konsiderojë 
si evidencë objektive aftësinë e kufizuar mjekësore të X-it si një faktor 
vendimtar në vlerësimin e saj.

99.  Megjithatë, Gjykata vëren me shqetësim se procedurat janë shënuar nga 
një numër i periudhave të gjata të pasivitetit të plotë. Së pari, policia 
nuk ka paraqitur një raport për incidentin e ankimit të ankueses nw 
prokurorinë kompetente të shtetit deri një vit të plotë, pasi hetimi i tyre 
kishte përfunduar, dhe vetëm pasi kërkoi prokurori një gjë të tillë (shih 
paragrafët 12-14 më sipër). Prokurori i shtetit, menjëherë ka kërkuar që 
të iniciohet një hetim gjyqësor kundër X (shih paragrafin 15 më lart); 
Megjithatë, gjykatësi hetues mori njëzet e një muaj për të vendosur mbi 
kërkesën (shih paragrafët 16-17 më lart). Pasi është përfunduar hetimi, 
seanca e gjykimit ishte caktuar tetë muaj pas ngritjes së aktakuzës ndaj 
X (shih paragrafin 25 më lart), në kundërshtim me rregullat e brendshme 
procedurale (shih paragrafin 62 më lart). Megjithatë, për shkak të disa 
anulimeve, dëgjimi i parë u mbajt në fakt pothuajse një vit e gjysmë pasi  
X ishte paditur. Me pak fjalë, më shumë se shtatë vjet kishin kaluar nga 
koha kur ankuesja depozitoi ankesën e saj, derisa vendimi i shkallës së 
parë është dhënë. Ndërsa kjo nuk është e mundur që të spekulojë nëse 
këto vonesa, për të cilat nuk ka justifikim as nga Qeveria, paragjykojnë 
rezultatin e procedimeve në çdo mënyrë, sipas mendimit të Gjykatës se 
ata nuk mund të pajtohen me kërkesat procedurale të zgjidhjes së çështjes 
me shpejtësi.

100. Si pasojë, ka pasur shkelje të detyrimeve procedurale të shtetit të paditur 
sipas nenit 3 të Konventës.
 (b)   Mbrojtja e integritetit personal të kërkueses në procesin penal në lidhje me 

abuzimin seksual ndaj saj
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101.Gjykatës iu kërkua të shqyrtojë nëse në procesin penal lidhur me 
sulmin seksual të pretenduar ndaj kërkueses, Shteti ka ofruar mbrojtje 
të mjaftueshme të së drejtës së saj për respektim të jetës private, dhe 
veçanërisht të integritetit të saj personal. Ndaj, çfarë është në diskutim 
nuk është veprimi nga ana e Shtetit, por pretendimi për mungesën apo 
pamjaftueshmërinë e masave për mbrojtjen e të drejtave të viktimës në 
procesin penal. Në lidhje me këtë, Gjykata përsërit se ndërsa qëllimi 
themelor i Nenit 8 është mbrojtja e individit ndaj ndërhyrjes arbitrare të 
autoriteteve publike, ai jo thjesht e detyron Shtetin të abstenojë nga një 
ndërhyrje e tillë: përveç këtij angazhimi negativ, mund të ketë detyrime 
pozitive si pjesë e qenësishme e respektit të efektshëm për jetën private 
apo familjare. Këto detyrime mund të përfshijnë miratimin e masave të 
hartuara për të siguruar respektin për jetën private madje edhe në sferën 
e marrëdhënieve të individëve mes tyre (shiko X dhe Y k. Hollandës, 26 
Mars 1985, § 23, Seria A nr. 91).

102. Kufiri mes detyrimeve pozitive dhe negative të Shtetit në bazë të Nenit 8 
nuk mund të përkufizohet në mënyrë preçize; parimet e zbatueshme janë, 
megjithatë, të ngjashme. Në të dy kontekstet vëmendje i duhet kushtuar 
balancës së drejtë që duhet ruajtur mes interesave përkatëse konkuruese 
(shiko White k. Suedisë, no. 42435/02, § 20, 19 Shtator 2006).

103. Në lidhje me konfliktet mes interesave të mbrojtjes dhe atyre të dëshmi-
tarëve në proceset penale, Gjykata është shprehur në disa raste se procesi 
penal duhet organizuar në mënyrë të tillë që të mos rrezikojë në mënyrë 
të pajustifikueshme jetën, lirinë apo sigurinë e dëshmitarëve, dhe në 
veçanti të viktimave të thirrura për të dëshmuar, apo interesat e tyre 
të lidhura përgjithësisht me qëllimin e Nenit 8 të Konventës. Kështu, 
interesat e mbrojtjes duhen vënë në balancë me ato të dëshmitarëve 
apo të viktimave që thirren për të dëshmuar (shiko Doorson, cituar lart 
§ 70). Veçanërisht proceset penale në lidhje me veprat seksuale shpesh 
perceptohen si përvoja tejet të vështira nga viktima, në veçanti kur ky 
i fundit ballafaqohet pa dëshirë me të paditurin. Kjo gjë bëhet edhe më 
e theksuar në një rast ku përfshihet një i mitur. Ndaj, në procese të tilla, 
mund të merren masa të caktuara me qëllim mbrojtjen e viktimës, me 
kusht që ato të mund të pajtohen me një ushtrim adekuat dhe efektiv të të 
drejtave të mbrojtjes (shiko S.N. k. Suedisë, cituar lart, § 47; dhe Aigner 
k. Austrisë, nr. 28328/03, § 35, 10 Maj 2012).

104.  Në çështjet para Gjykatës deri tani, pyetja nëse autoritetet e brendëshme 
ia kanë dalë të ruajnë një balancë të drejtë mes interesave konkuruese të 
mbrojtjes, veçanërisht të drejtës së të paditurit për të thirrur dhe për t’i 
bërë kundër-pyetje dëshmitarëve përcaktuar në Nenin 6 § 3 (d), dhe të 
drejtave të viktimës sipas Nenit 8, ishte ngritur nga i padituri. Anasjelltas, 
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në çështjen aktuale, Gjykatës i kërkohet ta shqyrtojë këtë çështje nga 
perspektiva e viktimës së pretenduar. Në adresimin e kësaj pyetje, 
Gjykata do të marrë parasysh kriteret e përcaktuara në instrumentat 
ndërkombëtarë relevantë (shiko paragrafët 69-72 lart). Në lidhje me këtë, 
Gjykata vëren se Këshilli i Konventës Evropiane për Parandalimin dhe 
Luftimin e Dhunës ndaj Gruas dhe Dhunës në Familje i kërkon Palëve 
Kontraktuese të marrin masat e nevojshme legjislative dhe të tjera për të 
mbrojtur të drejtat dhe interesat e viktimave. Këto masa përfshijnë, inter 
alia, mbrojtjen nga intimidimi dhe viktimizimi i përsëritur, duke bërë të 
mundur që viktimat të dëgjohen dhe të paraqesin pikëpamjet, nevojat dhe 
shqetësimet e tyre, si dhe duke ua mundësuar atyre, në rast se lejohet nga 
e drejta e brendëshme e zbatueshme, të dëshmojnë në mungesë të autorit 
të supozuar të veprës. Veç kësaj, Direktiva e BE-s që vendos standartet 
minimale për të drejtat, mbështetjen dhe mbrojtjen e viktimave të krimit, 
siguron, inter alia, se intervistat me viktimat duhet të kryhen pa vonesa 
të pajustifikuara e se ekzaminimet mjeksore duhen mbajtur ne minimum.

105. Në lidhje me mënyrën si ishin mbrojtur të drejtat e kërkueses në procesin 
penal në fjalë, Gjykata vëren, së pari, se dëshmia e saj në seancë gjyqësore 
ka siguruar të vetmen provë të drejtpërdrejtë për çështjen. Veç kësaj, 
dëshmitë e tjera të paraqitura ishin konfliktuese, si raporti i psikologut që 
konfirmonte abuzimin seksual, ndërkohë që e kundërta thuhej nga raporti 
i ortopedit. Në këtë dritë, duhet theksuar se interesat e procesit gjyqësor të 
drejtë kërkojnë që mbrojtjes t’i jepej një mundësi për të ripyetur kërkuesen, 
e cila në atë kohë nuk ishte më e mitur. Megjithatë, duhet përcaktuar nëse 
mënyra si është pyetur kërkuesja ka siguruar një balancë të drejtë mes 
integritetit personal të saj dhe të drejtave të X-it për t’u mbrojtur.

106.  Në lidhje me këtë, Gjykata rithekson se, si rregull, të drejtat e të akuzuarit 
në bazë të Nenit 6 §§ 1 dhe 3 (d) kërkojnë që atij t’i jepej një mundësi 
adekuate dhe e duhur për të kundërshtuar dhe pyetur një dëshmitar kundër 
tij, ose gjatë kohës që ai bënte deklaratën, ose në një fazë më të vonë gjatë 
procesit (shiko Saïdi k. Francës, 20 Shtator 1993, § 43, Seria A nr. 261C, 
dhe A.M. k. Italisë, nr. 37019/97, § 25, ECHR 1999-IX). Gjithashtu, 
Gjykata duhet të jetë e kujdesshme në bërjen e vlerësimit të saj për një 
linjë specifike pyetjesh, duke patur parasysh që është në radhë të parë 
roli i autoriteteve nacionale kompetente të vendosin mbi pranueshmërinë 
dhe relevancën e dëshmive (shiko Schenk k. Switzerland, 12 Korrik 1988, 
§ 46, Seria A nr. 140, dhe Engel dhe Others k. Hollandës, 8 Qershor 
1976, § 91, Seria A nr. 22). Thënë kjo, Gjykata po ashtu është shprehur 
tashmë se e drejta e një personi për t’u mbrojtur nuk siguron një të drejtë 
të pakufizuar për të përdorur çdo argument mbrojtjeje (shiko, mutatis 
mutandis, Brandstetter k. Austrisë, 28 Gusht 1991, § 52, Seria A nr. 211). 
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Kështu, meqenëse një përballje direkte mes të akuzuarëve për vepra 
penale të dhunës seksuale dhe viktimave të tyre të pretenduara përmban 
rrezikun e traumatizimit të mëtejshëm të këtyre të fundit, në opinionin e 
Gjykatës, ripyetja personalisht nga i akuzuari duhet t’i nënshtrohet një 
vlerësimi mëse të kujdesshëm nga ana e gjykatave nacionale, e sa më 
intime pyetjet, aq më e domosdoshme bëhet kjo gjë.

107. Marrja në pyetje e kërkueses u shtri në katër seanca gjyqësore (shiko 
paragrafët 31, 32, 34-38 dhe 40 lart) të zhvilluara gjatë shtatë muajve, 
një periudhë e gjatë kjo që, në opinionin e Gjykatës, ngre shqetësime, 
sidomos nisur nga mungesa e ndonjë arsye të qartë për intervalet e gjata 
mes seancave. Veç kësaj, në dy prej këtyre seancave, X-i, i akuzuari, i cili 
përndryshe përfaqësohej nga avokati gjatë gjithë procesit, e ka ripyetur 
personalisht kërkuesen. Përveç pretendimit se ishte fizikisht i paaftë të 
sulmonte atë, X-i i ka bazuar kundërpyetjet e tij në premisën se kërkuesja 
e kishte konsideruar atë si një person që e besonte dhe kishte kërkuar 
shoqërinë e tij, jo e kundërta, dhe se akuzat e saj kundër tij ishin shtyrë nga 
dëshira e nënës së saj për të zhvatur para prej tij. Rrjedhimisht, shumica e 
pyetjeve të X-it ishin dallueshëm të një natyre personale.

108. Gjykata vëren se disa nga pyetjet e bëra nga X-i ishin formuluar në 
një mënyrë të tillë që sugjeronin përgjigjen, dhe disa të tjera ishin bërë 
më shumë se një herë (shiko paragrafët 34 dhe 36 lart). X-i gjithashtu 
ka kundërshtuar në mënyrë të vazhdueshme vërtetësinë e përgjigjeve të 
kërkueses, duke dhënë versionin e tij të ngjarjeve. Vërtetë që mbrojtjes 
i duhej lejuar një farë hapësire për të kundërshtuar seriozitetin dhe 
besueshmërinë e kërkueses dhe për të zbuluar mospërputhshmëri të mu 
ndshme në deklaratën e saj. Megjithatë, Gjykata konsideron se kundër-
pyetjet nuk duhen përdorur si mjet për intimidim apo poshtërim të 
dëshmitarëve. Në lidhje me këtë, Gjykata është e pikëpamjes se disa nga 
pyetjet dhe komentet e X-it që sugjeronin, pa ndonjë bazë provash, se 
kërkuesja mund të qante papritur me qëllim manipulimin e të tjerëve, se 
gjendja e saj e trazuar mund të lehtësohej po të dilte me të për darkë ose 
se ajo i kishte shprehur atij në besim dëshirën për t’i dominuar meshkujt, 
kishin për qëllim jo vetëm të sulmonin besueshmërinë e kërkueses, por 
synonin gjithashtu edhe degradimin e karakterit të saj.

109.Gjykata konsideron se ishte në radhë të parë përgjegjësi e gjyqtarit 
kryesues të siguronte mbrojtjen në mënyrë adekuate, në proces, të 
respektit ndaj integritetit personal të kërkueses. Në opinionin e saj, 
ndjeshmëria e situatës ku kërkuesja pyetej në detaje dhe në mënyrë të 
zgjatur direkt nga burri që ajo akuzonte se e kishte sulmuar seksualisht, 
kërkonte që gjyqtari kryesues të mbikqyrte formën dhe përmbajtjen e 
pyetjeve dhe komenteve të X-it dhe, nëse ishte e nevojshme, të ndërhynte. 
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Në fakt, nga procesverbali i seancës rezulton se gjyqtari kryesues e ka 
ndaluar X-in në drejtimin e disa pyetjeve që nuk ishin të rëndësishme për 
çështjen. Megjithatë, Gjykata është e mendimit se insinuatat agresive të 
X-it në lidhje me kërkuesen kapërcenin po aq kufijtë e asaj që mund të 
qe toleruar për t’i mundësuar atij një mbrojtje të efektshme, dhe kërkonin 
të njëjtin reagim. Duke konsideruar hapësirën përndryshe të madhe të 
kundër-pyetjeve që i ishin lejuar X-it, në opninionin e Gjykatës, pakësimi 
i komenteve të tij personale nuk do të kishte përbërë një kufizim të 
papërshtatshëm të së drejtës së tij të mbrojtjes. Megjithatë një ndërhyrje e 
tillë do të kishte minimizuarmçfarë ishte qartazi një përvojë shqetësuese 
për kërkuesen (shiko paragrafin 37 dhe 38 lart).

110. Gjithashtu, në lidhje me pohimin e kërkueses se M, avokati i X-it, duhet 
të ishte skualifikuar nga procesi, pasi ishte konsultuar prej saj në lidhje me 
sulmet seksuale që më përpara se policia të qe informuar për çështjen, nuk 
është detyra e Gjykatës të spekullojë sa kjo është e vërtetë e, nëse po, se në 
çfarë cilësie kërkuesja dhe M mund ta kishin njohur njëri-tjetrin përpara 
gjyqit, gjë që është detyrë e autoriteteve të brendëshme. Megjithatë, 
rezulton se sipas ligjit të brendshëm, mundësia e një konsultimi informal 
përpara mes kërkueses dhe M-s nuk ngrinte ndonjë çështje të konfliktit të 
interesit, që të mund të çonte në skualifikimin e këtij të fundit nga procesi 
(shiko paragrafet 29, 31 dhe 40-42 lart). Ndaj, duke gjetur se kërkuesja 
nuk kishte sjellë asnjë arsye ligjore për skualifikimin e M-s, Gjykata e 
Rrethit Maribor e hodhi poshtë kërkesën e saj.

111. Megjithatë, duke supozuar se ajo çfarë thotë kërkuesja është e vërtetë, 
Gjykata nuk mundet të mos konsiderojë se efekti psikologjik negativ i 
bërjes së kundër-pyetjeve nga M-ja, ka tejkaluar në mënyrë të konsiderue-
shme ankthin që kërkuesja do kishte përjetuar po të ishte pyetur nga një 
avokat tjetër. Ndaj, kjo ishte një konsideratë që nuk duhet të qe shpërfillur 
krejtësisht në marrjen e vendimit nëse M duhej skualifikuar nga procesi. 
Veç kësaj, në një koment më të përgjithshëm, Gjykata do të shtonte se 
çdo informacion që M mund të ketë marrë nga kërkuesja në cilësinë e 
tij si avokat, edhe pa marrëveshje, duhet të ishte trajtuar si konfidenciale 
e nuk duhet të ishte përdorur në favor të një personi me interesa të 
kundërta në të njëjtën çështje. Kështu, Gjykata gjen se ligji i brendshëm 
për skualifikimin e avokatit, apo mënyra si është zbatuar ai në çështjen 
aktuale, nuk ka marrë parasysh mjaftueshëm interesat e kërkueses.

112. Së fundi, kërkuesja u ankua se B, eksperti gjinekolog, i cili duhet të 
përcaktonte nëse ajo, në kohën e ngjarjeve nën hetim, kishte kryer 
marrëdhënie seksuale, i kishte kërkuar asaj t’i përgjigjej një numër 
pyetjesh akuzuese pa lidhje me detyrën e tij. Në lidhje me këtë Gjykata 
konsideron, së pari, se integriteti personal i viktimës së krimit në procesin 
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penal, për vetë natyrën e situatës, duhet të mbrohet në radhë të parë 
nga autoritetet që kryejnë procesin. Në lidhje me këtë, Gjykata është e 
pikëpamjes se autoriteteve u kërkohet të sigurojnë që edhe pjesëmarrësit 
e tjerë në proces, të thirrur për t’i asistuar ata në procesin e hetimit apo 
të vendim-marrjes, duhet t’i trajtojnë viktimat dhe dëshmitarët e tjerë me 
dinjitet e të mos u shkaktojnë atyre vështirësi të panevojshme. Në lidhje 
me çështjen prezente, vërehet se, pavarësisht statusit të B-s në proces, 
Qeveria nuk kundërshtoi se Shteti duhet të bëhet përgjegjës për sjelljen e 
tij. Gjykata nuk sheh asnjë arsye për t’u shprehur ndryshe, duke vërejtur 
se eksperti ishte caktuar, si dhe ekzaminimi i kundërshtuar urdhëruar nga 
gjyqtari hetues në ushtrim të kompetencave të tij gjyqësore.

113. Gjithashtu, në lidhje me rrjedhën e ekzaminimit nga B të kërkueses, 
Gjykata vëren se ai e ka ballafaquar kërkuesen me gjetjet e policisë dhe 
të raportit të ortopedit dhe e ka pyetur atë përse nuk ishte mbrojtur më me 
forcë (shiko paragrafin 22 lart), duke adresuar kështu çështje që vërtetë 
nuk kishin lidhje me çështjen që atij i ishte kërkuar të ekzaminonte. Në 
opinionin e Gjykatës, pyetjet dhe komentet e B-s, si dhe gjetjet ligjore 
që ai bëri në opinionin e tij të ekspertit, tejkalonin qëllimin e detyrës 
së tij, si dhe ekspertizën e tij mjeksore. Veç kësaj, nuk rezulton që B të 
jetë trajnuar për zhvillimin e intervistave me viktima të abuzimit seksual; 
ndaj, është e vështirë të kuptohet çfarë qëllimi do t’i shërbente ndërhyrja 
e tij në çështje që ishin brenda juridiksionit të autoriteteve të prokurorisë 
dhe gjyqësore. Çfarë është edhe më e rëndësishme, siç u argumentua nga 
kërkuesja, ajo ishte vendosur në një pozitë mbrojtëse gjë që, në opinionin 
e Gjykatës, rriti në mënyrë të panevojshme stresin gjatë procesit penal.

114. Gjykata është e ndërgjegjshme për faktin se autoritetet e brendëshme 
dhe, në veçanti, gjyqtari që kryesonte procesin në fjalë, kishin patur një 
detyrë delikate për balancimin e interesave konkuruese dhe sigurimin e 
ushtrimit me efektivitet të të drejtave të të akuzuarit për asistencë ligjore 
dhe për të pyetur dëshmitarët kundër tij. Është po ashtu e vërtetë se ishin 
marrë një numër masash për të parandaluar traumatizimin e mëtejshëm 
të kërkueses. Deklarata e saj përpara gjyqtarit hetues ishte marrë në 
mungesë të të akuzuarit dhe të avokatit të tij, publiku ishte përjashtuar 
nga procesi gjyqësor dhe i akuzuari ishte larguar nga salla kur ajo bëri 
dëshminë (shiko paragrafët 18, 29, 31 dhe 34 lart). Për shkak të stresit 
të kërkueses gjatë dhënies së dëshmisë dhe kundërpyetjeve, seancat janë 
shtyrë në disa raste për disa minuta ose janë riplanifikuar për një datë 
tjetër (shiko paragrafet 31, 37 dhe 38 lart). Veç kësaj, gjyqtari kryesues ka 
paralajmëruar të akuzuarin të mos përsëriste pytjet gjatë kundër-pyetjeve 
dhe ka ndaluar disa prej tyre (shiko paragrafin 36 lart). Megjithatë, në 
opinionin e Gjykatës, marrëdhënia e mëparëshme mes kërkueses dhe të 
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akuzuarit dhe natyra intime e tematikës si dhe mosha e re e kërkueses 
- kur kanë ndodhur sulmet seksuale të pretenduara ajo ka qenë e mitur 
- ishin pika të një ndjeshmërie të veçantë që kërkonin një qasje po aq të 
ndjeshme nga ana e autoriteteve në zhvillimin e procesit penal në fjalë. 
Duke marrë parasysh efektin kumulativ të faktorëve të analizuar më sipër, 
që nga ana tjetër kanë prekur integritetin personal të kërkueses (shiko 
paragrafet 107-113 lart), Gjykata konsideron se ato kanë kapërcyer në 
mënyrë substanciale nivelin e parehatisë si pjesë e qenësishme në dhënien 
e dëshmisë si viktimë e sulmeve seksuale të pretenduara dhe, për këtë 
arsye, nuk mund të justifikohen nga kërkesat e procesit të drejtë gjyqësor.

115.Prandaj, Gjykata është e mendimit se mënyra në të cilën u zhvillua 
procesi penal për çështjen në fjalë nuk i ka siguruar kërkueses mbrojtjen 
e nevojshme me qëllim ruajtjen e një balance të duhur mes të drejtave të 
saj dhe interesave të mbrojtura nga Neni 8 dhe të drejtave për t’u mbrojtur 
të X-t, të mbrojtura nga Neni 6 i Konventës.

116. Rrjedhimisht është shkelur Neni 8 i Konventës.

II. ZBATIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

117. 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 
mundëson vetëm ndreqje të pjesshme, Gjykata, nëse është e nevojshme, i 
akordon shpërblim të drejtë palës të dëmtuar.”

A.  Dëmi
118. Kërkuesja pretendoi 30,000 euro (EUR) në lidhje me dëmin jopasuror, 

duke argumentuar se sulmet seksuale dhe viktimizimi dytësor që ajo 
kishte duruar në procedurën penale ka prekur rëndë shëndetin e saj 
psikologjike dhe shkaktoi ankthin e saj mendor. Ankuesja parashtroi se 
gjatë procedurës ajo kishte vuajtur nga depresioni, ankthi, dhe paaftësia 
për t’u përqendruar, që kërkon ndihmë psikiatrike; ajo kishte ardhur edhe 
për seancat shoqëruar nga psikiatri i saj. Për më tepër, ajo ishte bërë me 
sklerozë të shumëfishtë.

119.Qeveria mbajti qëndrimin se kërkuesja nuk kishte treguar lidhjet shkakë-
ore midis problemeve të saj shëndetësore dhe shkeljeve të pretenduara të 
Konventës. Për më tepër, ata pohuan se ishin Gjykatat që kishin gjetur 
shkelje të të drejtave të Konventës të aplikantes dhe shumën e shpërblim 
të drejtë, duhet të merret parasysh se ankuesja kishte marrë tashmë 
kompensim monetar në vlerë prej 1,080 euro nga shteti për shkelje të së 
drejtës së saj për gjykim brenda një kohe të arsyeshme.
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120. Duke pasur parasysh certifikatën mjekësore të lëshuar nga psikiatri i 
kërkueses në vitin 2010, ankthi psikologjik i përjetuar nga aplikantja 
në atë periudhë mund, të paktën pjesërisht, t’i atribuohet procedurës 
penale në çështje të cilës, siç gjendet nga Gjykata, i mungonte efektiviteti 
dhe ndërhyri në mënyrë disproporcionale në integritetin personal të 
aplikantes. Prandaj, Gjykata konsideron se disa kompensime duhet ti 
jepen kërkueses për dëmin jo pasuror në këtë drejtim. Megjithatë, Gjykata 
vëren se gjykatat e brendshme nuk kanë gjetur që pretendimet e ankueses 
për sulmet seksuale që janë vërtetuar. As mund Gjykata të spekulojë nëse 
rezultati i procedimeve të brendshme do të ishte ndryshe, do të kishte 
shkelje të Konventës.

Prandaj, ai konsideron se asnjë çmim mund të jepet për kërkuesen në lidhje 
me atë kërkesë.

121.Për sa i përket kundërshtimit të Qeverisë se kompensimi  i është dhënë 
aplikantes në nivel të brendshëm, është e vërtetë se aplikantja ka marrë 1,080 
euro nga shteti për tej zgjatjen e procedurave penale në fjalë. Megjithatë, 
siç nuk duket se jashtë gjykatës zgjidhja mbulon edhe obligime pozitive 
të shtetit sipas nenit 3 (shih paragrafin 83 më lart) dhe, rrjedhimisht, ky 
çmim nuk kishte asnjë ndikim në statusin e viktimës të aplikantes në bazë 
të kësaj dispozite (shih, anasjelltas, W. k. Sllovenisë, cituar më lart, § 
91), ai nuk mund të merret në konsideratë në përcaktimin e shumës së 
kompensimit që do të jepet në bazë të nenit 41 në lidhje me shkeljet e 
konstatuara nga Gjykata.

122.Mbi marrjen e një vlerësimi mbi baza të barabarta, Gjykata i jep aplikantes  
9,500 Euro në lidhje me dëmin jo pasuror.

B.  Kostot dhe shpenzimet
123. Ankuesi pretendoi edhe 7,462.50 euro, plus TVSH-në 20%, duke arritur 

në një total prej 8,955 euro për kostot dhe shpenzimet para Gjykatës.
124. Qeveria pretendoi se kërkesa ishte në mënyrë disproporcionale e lartë 

në krahasim me shumat që mund të ngarkohen në lidhje me shpenzimet e 
procedurës para Gjykatës së Strasburgut, në përputhje me Aktin e Tarifave 
të Avokatëve kombëtarë. Tarifa maksimale e përcaktuar në këtë ligji për 
procedurat në fjalë arrin në 2,625 EUR, nëse dëgjimi është mbajtur para 
Gjykatës dhe 1,500 EUR, nëse nuk ka pasur seancë.

125. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një ankues ka të drejtën e rimbursimit të 
kostove dhe shpenzimeve vetëm në masën që ka treguar se këto kanë qenë 
në të vërtetë dhe të shkaktuara domosdoshmërish dhe janë të arsyeshme 
në sasi. Në rastin në fjalë, duke pasur dokumenteve në dispozicion  të saj 
dhe kriteret e mësipërme, Gjykata çmon të arsyeshme të caktojë shumën 
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e 4,000 euro, pa përfshirë TVSH-në, për procedurat para Gjykatës. Në 
lidhje me pretendimin se shuma duhet të jetë rritur me normën e TVSH-
së, Gjykata rithekson se, edhe pse kostot dhe shpenzimet janë shpesh 
subjekt i tatimit mbi vlerën e shtuar, në rastin e pagimit nga shteti të 
avokatit, përkthyesit dhe profesionistëve të tjerë, tatimi është faturuar 
megjithatë për aplikantët dhe është në fund të fundit për t’u paguar nga 
ana e tyre. Aplikantët duhet të mbrohen kundër kësaj pagese shtesë. Për 
këtë arsye vetëm, në pjesën operative të vendimeve të saj gjykata vendos 
se çdo taksë që mund të jetë në ngarkim të kërkueses duhet të shtohet në 
shumat e dhëna në lidhje me kostot dhe shpenzimet (shih Kurić dhe të 
tjerët kundër. Sllovenisë (vetëm kënaqësinë ) [GC], nr. 26828/06, § 127, 
KEDNJ 2014, dhe Association Les Témoins de Zotit k. Francës (drejtë), 
nr. 8916/05, § 37, 5 korrik 2012).

C.  Fitimi i munguar
126. Gjykata çmon të nevojshme se interesi i mospagimit duhet të bazohet në 

normën marzhinale të huadhënies të Bankës Qendrore Evropiane, së cilës 
duhet t’i shtohen tre pikë për qind.

P
ËR KËTO ARSYE, GJYKATA
1.  E deklaron, kërkesën të pranueshme, unanimisht;
2.  Shpall, unanimisht, se është shkelur Neni 3 i Konventës për shkak të 

dështimit të autoriteteve të Shtetit të paditur për të siguruar një hetim dhe ndjekje 
të menjëhershme të ankesës së kërkueses për abuzim seksual;

3.  Shpall, me gjashtë vota ndaj një, se është shkelur Neni 8 i Konventës për 
shkak të dështimit të autoriteteve të Shtetit të paditur për të mbrojtur integritetin 
personal të kërkueses në procesin penal në lidhje me abuzimin seksual ndaj saj;

...
Bërë në anglisht, dhe njoftuar me shkrim më 28 Maj 2015, sipas Rregullit 77 

§§ 2 dhe 3 të Rregullores së Gjykatës.

 Claudia Westerdiek Mark Villiger
        Kancelare Kryetar
 
Në përputhje me Nenin 45 § 2 të Konventës dhe Rregullit 74 § 2 të Rregullores 

së Gjykatës, opinioni kundwrshtues i Gjyqtarit Yudkivska i është bashkangjitur si 
shtojcë këtij vendimi.

M.V.
C.W.
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OPINIONI PJESËRISHT KUNDËRSHTUES I GJYQTARIT 
YUDKIVSKA

Ndërsa unë ndaj plotësisht qëndrimin e shumicës që vërteton se hetimi për 
ankesën e aplikantes të abuzimit seksual ka zgjatur një kohë të gjatë, në shkelje të 
nenit 3, unë nuk mund të pajtohen se neni 8 është shkelur edhe në rastin në fjalë. 
Rasti ka të bëjë me balancimin e drejtë mes interesave të mbrojtjes në një proces 
penal dhe ato të një viktime e cila është thirrur për të dëshmuar. Duke pasur 
kujdes në studimin e materialeve të rastit në dispozicion, unë e gjej të vështirë për 
gjykatën ndërkombëtare për të sugjeruar se çfarë hapa shtesë mund të merreshin 
nga kryetari i trupit gjykues për të mbrojtur interesat e kërkueses në atë masë që 
nuk do të arrinte në një shkelje të të drejtës së gjykimit në të drejtat e të pandehurit. 
Kjo gjykatë ka shqyrtuar sipas nenit 8 një numër të rasteve të paraqitura nga 
viktimat e përdhunimit, në të cilat autoritetet nuk arritën të përmbushin detyrimet 
e tyre pozitive për të kryer një hetim efektiv për akuzat e abuzimit seksual (shih, 
ndër shembujt më të fundit, rastet e CAS dhe CS k. Rumanisë dhe DJ k. Kroacisë, 
me referenca të mëtejshme)..; Megjithatë, ajo nuk e kishte shqyrtuar më parë në 
detaje çështjen e marrjes në pyetje gjatë procedurës gjyqësore.

Për më tepër, në vendimin e saj novator në rastin e M.C. k. Bulgarisë Gjykata 
deklaroi se në rrethanat e këtij rasti detyra e saj ishte e kufizuar “për shqyrtimin 
nëse legjislacioni i kundërshtuar dhe praktika dhe zbatimi i tyre në rastin në 
fjalë, e kombinuar me mangësitë e pretenduara në hetimin ose jo, ka pasur të 
tilla të meta të rëndësishme sa për të përbërë shkelje të detyrimeve positive të 
shtetit sipas neneve 3 dhe 8 të Konventës ... Gjykata nuk merret me pretendimet 
e gabimeve ose mungesave të izoluara në hetim ... 

“Megjithatë, në këtë rast, Gjykata kritikoi autoritetet për dështimin për të” 
shqyrtuar të gjitha faktet dhe të vendosë në bazë të një vlerësimi të të gjitha 
rrethanave përreth...”(shih paragrafin 181 të aktgjykimit MC). Në rastin e tanishëm, 
në të kundërt, duket se autoritetet vendase gjyqësore janë duke u kritikuar për 
dështimin për të mos lejuar pyetje të cilat potencialisht mund të hedhin dritë 
shtesë mbi rrethanat e rastit. Avokatët e dinë shumë mirë se sa e vështirë është për 
të ndjekur penalisht rastet e përdhunimit me sukses, për një numër arsyesh - këto 
krime janë dëshmuar rrallë nga të tretët, prova fizike vërtetuese mungon, ka një 
vështirësi të dukshme për të provuar akuzën, dhe kështu me radhë. Prokuroria 
në këtë mënyrë tenton të mbështetet në dëshminë e viktimës, e cila mjaft shpesh 
shërben si bazë kryesore për bindje. Taktikë e vetme mbrojtëse për të pandehurin 
në raste të tilla është që të hedh poshtë vërtetësinë e deklaratave të viktimës 
dhe për të sfiduar kredibilitetin e saj. Prandaj është befasuese se pyetjet bërë 
nga i pandehuri mund të jenë shumë intime dhe të bezdisshme - pikërisht për të 
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lejuar gjyqtarin për të vëzhguar sjelljen e viktimës nën pyetje. Ky është thelbi i së 
drejtës së të pandehurit për të shqyrtuar dëshmitarët kundër tij.

Rreth 120 vjet më parë Gjykata e Lartë e SH.B.A. ka përcaktuar “objektin 
kryesor” të klauzolës së konfrontimit si “për të parandaluar depozitimet ose 
deklarata ex parte ... duke u përdorur kundër të burgosurit në vend të një ekzaminim 
personal dhe marrjes në pyetje të dëshmitarit në të cilën i akuzuari ka një mundësi, 
jo vetëm për testimin e kujtesës dhe duke kërkuar ndërgjegjen e dëshmitarit, por 
bindjen që ai të qëndrojë ballë për ballë me anëtarët  e jurisë, në mënyrë që ata të 
mund të shikojnë në atë, dhe gjykata me sjelljen e saj mbi qëndrimin dhe mënyrën 
në të cilën ai jep dëshminë e tij nëse ai është i denjë për besim.

E drejta për konfrontim ka një histori të gjatë dhe të pasur që daton në ligjin 
romak dhe është zhvilluar gjerësisht në sistemet e përbashkëta të ligjit, ku thelbi i saj 
shtrihet në besimin se “është gjithmonë e më e vështirë për të treguar një gënjeshtër 
për një person ‘kundër tij” se “pas shpinës së tij”, dhe “edhe në qoftë se gënjeshtëra 
është thënë shpesh do të thuhet gjithnjë e më pak bindshëm”. Kjo u shpjegua nga 
Antonin Scalia në gjykimin historik të Gjykatës së Lartë të SHBA në këtë drejtim, 
Coy v. Ioëa. Në këtë gjykim Juristja Scalia ka gjurmuar historinë e së drejtës për 
t’u përballur “ballë për ballë”, të ilustruar në veprën e  Shekspirit, Richard II: 
“Shakespiri ishte duke përshkruar kuptimin rrënjësor të konfrontimit, kur bëri 
Richard II të thotë: 

“Atëherë thirri ata në praninë tonë-ballë për ballë, dhe të përballen ballë 
për ballë, ne do të dëgjojnë akuzuesin dhe të akuzuarin të flasin lirshëm.”

Ai arriti në përfundimin se “ka diçka thellë në natyrën e njeriut që i përket 
konfrontimit ballë për ballë në mes të akuzuar dhe akuzuesit si ‘”esenciale për 
një gjykim të drejtë në një ndjekje penale”. Në Kaliforni v. Green e drejta për 
ballafaqim është përshkruar si “motori më i madh ligjor i shpikur ndonjëherë për 
zbulimin e së vërtetës”.

Në kundërshtim me Kushtetutën e SHBA, Konventa nuk garanton një të 
drejtë të tillë për konfrontimin ballë-për-ballë midis të akuzuarit dhe viktimës. 
Megjithatë, në shumë raste, gjithashtu të lidhur me abuzimin seksual të të miturve, 
Gjykata ka gjetur se garancitë e një gjykimi të drejtë nuk janë respektuar në qoftë 
se në asnjë fazë të procedimit, i pandehuri nuk ka qenë në gjendje që të bëjë pyetje 
për një viktimë të supozuar (shih, si një nga shembujt e fundit, rasti i Vronchenko 
k. Estonisë). Qëllimi i garancisë në nenin 6 § 3 (d) të Konventës është i njëjtë - 
për të ndihmuar gjykatën në vëzhgimin e sjelljes së një dëshmitari në shqyrtim 
të drejtpërdrejtë. Kjo dispozitë jo vetëm që vepron për të mbrojtur interesat e 
mbrojtjes; ajo gjithashtu i shërben drejtësisë në një mënyrë më të përgjithshme - 
ajo ndihmon në krijimin e së vërtetës, pasi pyetjet e bëra nga ana e mbrojtjes jo 
vetëm lejojnë provimin e besueshmërisë së dëshmitarit, ato gjithashtu  nxjerrin 
në dritë elemente të mëtejshme të fakteve të cilat mund të jenë të rëndësishme 
për konkluzionet e gjykatës. Sipas mendimit tim, në këtë rast të fundit shumica 
nuk mori parasysh këtë element thelbësor të të drejtës së të pandehurit për të 
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shqyrtuar dëshmitarin kryesor kundër tij.
Në rastin në fjalë, ankuesi ishte një viktimë e supozuar e sulmeve seksuale, 

e cila është një prej krimeve më të rënda kundër integritetit fizik të dikujt, dhe 
e cila shkakton trauma të thella te një viktime. Është argumentuar se “përvec 
vrajses, krimi i përdhunimit është pushtimi i fundit, një me pasojat më të rënda 
fizike dhe psikologjike për viktimën e tij”. Është e vetëkuptueshme se procedurat 
gjyqësore përfaqësojnë trauma shtesë për një viktimë përdhunimi, sidomos për 
atë që është e mitur. Kështu, është e qartë se konsideratat për të siguruar rehati 
të mjaftueshme psikologjike viktimës janë të rëndësishme dhe mund, në raste të 
caktuara, peshojnë më shumë se e drejta e të akuzuarit për konfrontim.

Direktiva e 25 tetor 2012 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit (2012/29/BE) 
për vendosjen e standardeve minimale për të drejtat, mbështetjen dhe mbrojtjen 
e viktimave të krimit, tregon se masat duhet të jenë në dispozicion për viktimat 
më të rrezikuara, duke përfshirë “masat për të shmangur pyetje të panevojshme 
në lidhje me jetën private të viktimës që nuk kanë të bëjnë me veprën penale”, 
dhe “masa që të lejojnë një seancë të mbahet pa praninë e publikut” (Neni 23 § 
2 (c) dhe (d)).

Dokumente të tjera ndërkombëtare për mbrojtjen e viktimave, duke përfshirë 
ato të cituara në gjykim, ndërsa përqendrohen në të drejtat e viktimave gjatë 
procedurave penale, gjithashtu theksojnë rëndësinë e të drejtave të mbrojtjes. 
Duket e pakontestueshme plotësisht që  sakrifikimi i të drejtës së të akuzuarit 
për të siguruar rehati psikologjike të viktimës është një hap drejt marrjes së një 
vendimi të gabuar.

Në rastin në fjalë është me vlerë të përmendet se edhe pse ngjarjet e 
pretenduara ndodhën kur aplikantja ka qenë ndërmjet 14 dhe 15 vjeç, procedurat 
gjyqësore u zhvilluan pesë apo gjashtë vjet më vonë, kur, së pari, trauma e saj nuk 
mund të thuhet se është ende në të njëjtën masë si menjëherë pas ngjarjes, dhe, së 
dyti, ajo ishte tashmë një e rritur. Prandaj është e vështirë për të argumentuar se 
ajo ishte veçanërisht e ndjeshme në kohën e shqyrtimit gjyqësor.

Për më tepër, është e rëndësishme që pyetja e aplikantes u zhvillua në mungesë 
të publikut (shih direktivën e sipërpërmendur). Për më tepër, gjykata pranooi 
kërkesat e saj që X-i të largohej nga salla e gjyqit, ndërsa ajo është marrë në pyetje. 
Përveç kësaj, siç u tha edhe nga shumica, disa prej pyetjeve të X-it janë ndaluar nga 
kryetari i trupit gjykues, kur ky i fundit i konsideroi ato të jenë të parëndësishme për 
rastin. Çfarë mund të ishte bërë nga gjyqtari për të mbrojtur të drejtat e ankuesit, 
ndërsa ende ka një mundësi për të vlerësuar besueshmërinë e viktimës?

Shumica mendon se “shumica e pyetjeve të X-it ishin të një natyre të dukshëm 
personale” (shih paragrafin 107 të aktgjykimit). Unë jam absolutisht dakord me 
këtë konstatim, dhe unë vështirë se mund të imagjinoj ndonjë pyetje të një natyre 
jo-personale që një i akuzuar që e konsideron veten të pafajshëm mund ti bëjë 
një viktime që ka shpifur për atë. Disa nga vërejtjet e X-it janë në të vërtetë për 
qëllim prezantimin e aspekteve negative të karakterit të kërkueses, por pjesa më e 
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madhe e përkufizon ato si “shpifje sulmuese” që kalon “kufijtë e asaj që mund të 
tolerohet për qëllim të mundësimit atij për të bërë një mbrojtje efektive”. Është e 
qartë se qëllimi i këtyre vërejtjeve ishte për të sfiduar besueshmërinë e aplikantes 
dhe për ti mundësuar gjyqtarit për të vëzhguar sjelljen e saj sipas këtyre pyetjeve 
provokuese - e cila është, përsëri, thelbi i çdo konfrontimi në sallën e gjyqit.

Sigurisht, mënyra në të cilën X ka ndërtuar linjën e tij të mbrojtjes sjell stres 
shtesë të aplikantes, e cila tashmë ishte traumatizuar thellë. Megjithatë, situata 
aktuale është shumë e ndryshme nga rasti i Brandstetter k. Austrisë referuar nga 
shumica, që në këtë rast, ankuesi, në rrjedhën e procedurës kundër tij për mashtrim 
me pijet e verës (një vepër penale për të cilën ai vetëm mund të gjobitet, dhe e 
cila, në parim, është e pakrahasueshme me një akuzë përdhunimi), qëllimisht 
dhe në mënyrë të gabuar kishte akuzuar një zyrtar për një vepër penale, me 
qëllim për të manipuluar provat, duke e ekspozuar këtë të fundit ndaj rrezikut 
të sanksioneve disiplinore. Në rastin konkret, “insinuata ofenduese” të tilla si 
komentet se “aplikantja mund të qaj papritur dhe vullnetarisht, në mënyrë për të 
manipuluar njerëzit, që ankthi i  saj mund të lehtësohet duke pasur darkë me të 
apo se ajo i kishte thënë në konfidencë atij dëshirën e saj për të dominuar burra” 
janë kryesisht gjykime me vlerë dhe nuk mund të krahasohen me një akuzë të 
rreme, si X beson, për akuzën e abuzimit seksual. Shkalla e ndërhyrjes në jetën 
private të dikujt përfaqësuar nga vërejtjet e cituara dhe me akuzën se ka kryer 
një krim të rëndë nuk mund të barazohen. Kështu, unë nuk mund të pajtohem 
se pyetjet e X-it kanë tejkaluar kufijtë e pranueshme të mbrojtjes, duke pasur 
parasysh se ajo që ishte në rrezik për të ishte ndër të tjera dhe liria e tij.

Përveç kritikimit të mënyrës në të cilën u zhvillua konfrontimi mes 
aplikueses dhe X-it, pjesa më e madhe qorton autoritetet vendase gjyqësore për 
mos përjashtimin e avokatit të X-it, M., i cili dyshohet se kishte disa konsultime 
paraprake jozyrtare me aplikuesen. Kjo nuk është vërtetuar; Megjithatë, “duke 
supozuar se pretendimi i kërkueses ishte i vërtetë”, shumica ka vendosur që 
aplikantja do të kishte ndjerë më mirë psikologjikisht duke u pyetur  nga një 
tjetër avokat. Edhe një herë, ka qenë rasti, ku komoditeti më i madh i aplikantes 
do të ishte në dëm të së drejtës së X-it për të mbrojtur veten e tij me ndihmën e 
mbrojtësit të zgjedhur prej tij. Pjesa më e madhe ka deklaruar gjithashtu, mjaft 
in abstracto, “që çdo informacion që M. mund të ketë marrë nga aplikuesja në 
kapacitetin e tij si një avokat ... duhej të trajtohet si konfidencial dhe nuk duhet të 
ishte përdorur për të përfituar një person me interesa kundërshtuese në të njëjtën 
çështje “. Nuk ka asnjë dëshmi në shkresat e çështjes për të kundërtën.

Së fundi, shumica kritikon pyetjen e aplikantes nga gjinekologu B., gjegjësisht 
faktit se ky i fundit “ka konfrontuar aplikanten me gjetjet e raporteve të policisë 
dhe ortopedit dhe e pyeti atë se pse ajo nuk e kishte mbrojtur veten në mënyrë 
më efektive”, duke “adresuar  çështje të cilat në të vërtetë nuk janë të lidhura me 
pyetjen që ai është kërkuar për të shqyrtuar” (shih paragrafin 113 të aktgjykimit). 
Është për t’u theksuar, megjithatë, se B. ishte i ngarkuar me detyrën e “të krijuarit 



384

të  probabilitetit që aplikantja të jetë angazhuar në marrëdhënie seksuale” (shih 
paragrafin 22), dhe kështu ai kishte për të vlerësuar nëse dëshmia e saj ishte e 
besueshme nga pikëpamja mjekësore. Duke pasur parasysh se cipa e virgjërisë 
së kërkueses ishte e paprekur dhe se X nuk mund të ketë përdorur krahun e tij të 
majtë për të shtypur rezistencën e aplikantit, kjo nuk do të thotë se pyetjet e B-së 
ishin plotësisht të parëndësishme për raportin që ai kishte për të paraqitur.

Duke pasur parasysh konsideratat e mësipërme, si dhe duke pasur parasysh 
se, në raste të tilla si ky i tanishmi, mungesa e një tabloje të plotë të gjykimit bën 
thirrje për vetëpërmbajtje nga ana e gjykatësit ndërkombëtar, unë kam votuar për 
konstatimin se nuk ka pasur shkelje të nenit 8.




