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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 
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implementohen në kuadrin e brendshëm ligjor dhe administrativ, për t›i dhënë 
fund shkeljes së konstatuar nga Gjykata, dhe për të ndrequr aq sa të jetë e mundur 
efektet e këtyre shkeljeve.

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

Në kuadër të këtyre të fundit, vendimet e Gjykatës Evropiane kanë një efekt 
më të thellë dhe gjithëpërfshirës, duke përfshirë këtu impaktin e këtyre vendimeve 
në të gjithë fushëveprimin e 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 
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të gjerë objektesh dhe tematikash, duke filluar që nga e drejta e privatësisë; e 
drejta e jetës familjare dhe rënia ndesh e kësaj të fundit me të drejtën e fjalës 
së lirë; e drejta për të mos iu nënshtruar torturës apo trajtimit çnjerëzor; e drejta 
e jetës; e drejta për tubim; të drejtat procedurale të personave të akuzuar apo 
të burgosur dhe një numër i gjerë të drejtash, themelore dhe procedurale që 
lindin nga Konventa. Kjo përmbledhje është botuar me qëllim vënies e saj në 
dispozicion të profesionistëve në fushën e drejtësisë në Republikën e Shqipërisë, 
duke përfshirë këtu gjyqtarë të gjykatave të të gjitha shkallëve të gjyqësorit, 
avokatë dhe profesionistë të ndryshëm të drejtësisë, anëtarë të shoqërisë civile 
dhe të organizatave të të drejtave të njeriut, stafit të institucioneve të ndryshme në 
fushën e të drejtave të njeriut dhe aktorë të tjerë të përfshirë në këtë fushë. 

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

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

                                                                                       Alma HICKA
Avokat i Përgjithshëm i Shtetit
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PËRMBLEDHJA E ÇËSHTJEVE

DVORSKI k. KROACISË

Në gjykimin e Dhomës së Madhe në rastin e Dvorski kundër Kroacisë, 
Gjykata ka vendosur, me shumicë votash, se ka pasur shkelje të nenit 6 § § 1 (e 
drejta për gjykim të drejtë) dhe 3 (c) (e drejta për ndihmë ligjore nga dikush i 
zgjedhur vetë) të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Rasti kishte të bënte me refuzimin nga ana e policisë për të lejuar një avokat 
punësuar nga prindërit e aplikantit për ta përfaqësuar atë, ndërsa ai ishte duke u 
marrë në pyetje në stacionin policor si i dyshuar për vrasje të shumëfishtë, vjedhje 
me armë dhe zjarr vënie. Aplikanti ka rrëfyer për veprat pas nënshkrimit të një 
prokure për përfaqësim nga një avokat tjetër nga ai I punësuar nga prindërit e tij.

Gjykata konstatoi se policia nuk e kishte informuar ankuesin, ose mbi 
disponueshmërinë e avokatit të punësuar nga familja e tij apo mbi pranisë e tij në 
Stacionin Policor të Rijekës. Gjatë marrjes në pyetje, aplikuesi kishte rrëfyer për 
veprat me të cilat akuzohet, dhe rrëfimi i tij është pranuar si provë në gjyqin e tij. 
Gjykata vërejti se gjykatat kombëtare nuk kishin adresuar si duhet këtë çështje, 
dhe në veçanti nuk kishin arritur të marrin masat e nevojshme për të siguruar një 
gjykim të drejtë.

ELBERTE k. LITUANISË 
Marrja e indeve të lëkurës të një familjari të afërt (bashkëshorti), pa lejen e 

këtij të fundit, përbën shkelje të Nenit 3 dhe 8 të Konventës.

GALLARDO SANCHEZ k. ITALISË 
Kërkuesi është shtetas venezuelas. I akuzuar nga autoritetet greke për zjarr 

vënie, ai u vendos në paraburgim në pritje të ekstradimit nga policia italiane, në bazë 
të një urdhër arresti të lëshuar në bazë të Konventës Evropiane për Ekstradimin. 
Ai u ankua në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut se kohëzgjatja e 
paraburgimit (rreth një vit e gjysmë) në pritje të ekstradimit përbënte shkelje të 
Nenit 5 § 1 të Konventës. Gjykata, duke patur parasysh natyrën e procedurave të 
ekstradimit dhe natyrën e pajustifikuar të vonesave nga ana e gjykatave italiane, 
të cilat nuk vinin si rezultat i kompleksitetit të çështjes, vlerësoi se ndalimi i 
kërkuesit nuk ishte «i ligjshëm» në kuptim të Neni 5 § 1 (f) të Konventës.

GARIB k. HOLANDËS 
Kërkuesja është nënë e vetme e dy fëmijëve dhe burim i vetëm i të ardhurave 

të saj është pagesa e mirëqenies sociale. Ajo, nuk pranoi të zhvendosej në një zonë 
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tjetër banimi me pretendimin se nuk ishte e përshtatshme për të dhe u ankua se 
Akti për Problemet e Brendshme të Qytetit shkelte të drejtën e saj për të zgjedhur 
lirisht banesën. Gjykata deklaroi se është e drejta e organeve të qeverisë për të 
bërë rishpërndarjen e banesave sociale dhe për të lëvizur individët nga banesat e 
mëparshme, në kuadër të një ri sistemimi të kësaj kategorie individësh, nuk përbën 
shkelje të Nenit 2 të Protokollit Nr.4 (e drejta për të zgjedhur vetë banesën).

GUBERINA k. KROACISË 
Mos lehtësimi nga tasat për blerjen e një shtëpie të re e cila i ofron kushte 

të përshtatmë fëmijës së tij me aftësi të kufizuara, përbën shkelje të Nenit 14 në 
lidhje me nenin 1 të Protokollit 1. 

HALDIMANN DHE TË TJERË k. ZVICRËS 
Të katër kërkuesit janë gazetarë. Në vitin 2003 kërkuesi i katërt ka organizuar 

një intervistë me një agjent sigurimi, duke u paraqitur si klient i mundshëm. 
Intervista u regjistrua pa dijeninë e agjentit, i cili më pas u informua për 
regjistrimin, por nuk pranoi të shprehej. Pjesë nga intervista, në të cilën fytyra e 
tij u fsheh dhe zëri u modifikua, u transmetuan si pjesë e një dokumentari televiziv 
mbi praktikat në fushën e shitjeve të produkteve të sigurimit të jetës. Kërkuesit 
u dënuan për regjistrimin e bisedave të personave të tretë dhe për regjistrimin e 
bisedave pa autorizim paraprak. Ata u ankuan për shkeljen e lirisë së shprehjes. 
Gjykata vlerësoi se ndërhyrja në jetën private të agjentit të sigurimeve nuk është 
aq e rëndë, sa t’i fshihej publikut informacioni mbi parregullsitë e pretenduara 
në fushën e sigurimeve të jetës. Kështu u gjet shkelje e Nenit 10 të Konventës.

KUDREVIČIUS DHE TË TJERË k. LITUANISË
Në gjykimin e Dhomës së Madhe në rastin Kudrevičius dhe të tjerët k. 

Lituanisë, Gjykata ka vendosur, unanimisht, se nuk ka pasur shkelje të nenit 11 
(liria e tubimit dhe e organizimit) të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Rasti kishte të bënte me burgimin për trazira të pesë fermerëve, të cilëve u është 
dhënë një dënim me kusht prej gjashtëdhjetë ditësh burgim, për shkak të demonstratave 
të organizuara nga ana e tyre, të cilat kanë shkelur rëndë rendin publik.

Gjykata konstatoi se edhe pse aplikantët nuk kishin kryer as akte të dhunës 
apo kanë nxitur të tjerët të angazhohen në akte të tilla, pengimi pothuajse i plotë 
e tre rrugëve kryesore në mospërfillje flagrante të urdhrave të policisë dhe të 
nevojave dhe të drejtave të përdoruesve të rrugës përbën sjellje e cila, edhe pse 
më pak serioze se rekursi në dhunë fizike, mund të përshkruhet si “i dënueshëm”.

Duke pasur parasysh kufirin e vlerësimit që t’i jepet shtetit në rrethana të 
tilla, Gjykata konstatoi në mënyrë të veçantë se shteti kishte të drejtë në mënyrë 
të qartë për të marrë parasysh se interesat e mbrojtjes së rendit publik kanë epërsi 
kundrejt atyre të aplikantëve për përdorim të postblloqeve si një mjet për fermerët 
për të arritur një përparim në negociatat e tyre me qeverinë.
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M. AND M. k. KROACISË 
Dhunimi i familjarëve nga ana e babait dhe qëndrimi pasiv i shtetit duke mos 

marrë masa pozitive duke ndërhyrë aktivisht, për ti siguruar atyre një jetë të qetë 
përbën shkelje të neneve 3 dhe 8 të Konventës. 

MAGEE DHE TË TJERË k. MBRETËRISË SË BASHKUAR 
Kërkuesit janë shtetas irlandezë, të arrestuar dhe paraburgosur për lidhjet e 

tyre me terrorizmin. Duke u bazuar në nenin 5 § 3 të Konventës, ata pretenduan 
se paraburgimi i tyre në bazë të Aktit të Terrorizmit të Britanisë së Madhe nuk ka 
qenë i ligjshëm sipas kërkesave të Konventës. Në të kundërt, Gjykata ka arritur 
në përfundimin se, paraburgimi i tyre sipas Shtojcës 8 të Aktit të Terrorizmit, 
viti 2000 nuk përbën shkelje të Nenit 5 § 3 të Konventës, pasi kanë patur në 
dispozicion gjatë paraburgimit një numër të madh  garancish ndaj arbitraritetit të 
organeve kompetente.

MOZER k. REPUBLIKËS SË MOLDAVISË DHE FEDERATËS RUSE 
Kjo çështje ka të bëjë me ushtrimin e një kontrolli efektiv nga një shtet palë 

i Konventës në një shtet tjetër palë të Konventës. Në nëntor 2008, kërkuesi, 
shtetas moldav që i përket minoritetit etnik gjerman, u arrestua nga autoritetet e 
“Republikës Transdniestria të Moldavisë”, e cila nuk është njohur nga komuniteti 
ndërkombëtar dhe kontrollohet nga Rusia. Gjykata ka gjetur shkelje të neneve 3, 
5, 8, 9 dhe 17 të Konventës nga ana e Rusisë. 
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Në çështjen Dvorski kundër Kroacisë,

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, e mbledhur si një Dhomë e Lart 
e përbërë nga:

Dean Spielmann, Kryetar,
Josep Casadevall,
Guido Raimondi,
Mark Villiger,
Boštjan M. Zupančič,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä,
Luis López Guerra,
Zdravka Kalaydjieva,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller,
Paul Mahoney,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco,
Faris Vehabovic,
Ksenija Turkoviq,
Jon Fridrik Kjølbro, gjyqtarë,
dhe Lawrence Early, Këshilltar Juridik,

Pas shqyrtimit me dyer të mbyllura më 21 janar dhe 26 gusht 2015,
Jep vendimin e mëposhtëm, i cili u miratua në datën e fundit të përmendur.

PROCEDURA
1.  Çështja e ka zanafillën në ankimin (nr. 25703/11) kundër Republikës së 

Kroacisë e paraqitur në Gjykatë sipas nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen 
e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga një shtetas 
kroat, Z. Ivan Dvorski (“kërkuesi”), më 16 prill 2011.

2.  Kërkuesi u përfaqësua nga Znj. S. Maroševac Čapko, avokate në Rijekë. 
Qeveria kroate (“Qeveria”) u përfaqësua nga Agjentja tyre, Znj. Š. Stažnik.

3.  Kërkuesi pretendonte, në veçanti, se ai nuk kishte pasur gjykim të drejtë, 
sepse ai nuk ishte lejuar që të përfaqësohet nga një avokat i zgjedhur prej tij 
gjatë marrjes në pyetje nga policia dhe se deklaratat inkriminuese që ai kishte 
bërë, janë përdorur për ta dënuar atë.
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4.  Kërkesa iu caktua seksionit të parë të Gjykatës (Rregulli 52 § 1 të rregullores 
së Gjykatës). Më 28 qershor 2011 Kryetari i Seksionit të Parë vendosi të 
njoftojë Qeverinë. Më 5 nëntor 2013 Dhoma e këtij seksioni, e përbërë nga 
Isabelle Berro, Kryetare, Mirjana Lazarovska-Trajkovska, Julia Laffranque, 
Linos-Alexandre Sicilianos, Erik Mose, Ksenija Turkovic dhe Dmitri 
Dedov, gjyqtarë, dhe Søren Nielsen, Kancelar i Seksionit, dha vendimin. 
Ata deklaruan njëzëri ankesën sipas nenit 6 § 1 të Konventës të pranueshme 
dhe pjesën e mbetur të aplikimit të papranueshëm. Ato vendosën në shumicë 
se nuk ka pasur shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës. Mendimi i përbashkët 
mospajtues i Gjyqtarëve Berro dhe Laffranque iu bashkangjit vendimit.

5.  Në një letër të datës 21 shkurt 2014 parashtruesi i kërkesës ka kërkuar 
referimin e çështjes në Dhomën e Madhe, në përputhje me nenin 43 të 
Konventës. Kolegji i Dhomës së Madhe e miratoi kërkesën më 14 prill 2014.

6.  Përbërja e Dhomës së Madhe është përcaktuar në përputhje me dispozitat e 
nenit 26 §§ 4 dhe 5 të Konventës dhe rregullit 24.

7.  Gjyqtari ISIL Karakaş u pengua më pas të marrë pjesë në këtë rast dhe u 
zëvendësua nga zëvendësuesi i parë, Gjyqtari Ján Šikuta (Rregulli 28).

8.  Kërkuesi dhe Qeveria paraqitën vërejtje të mëtejshme me shkrim mbi themelin 
(Neni 59 § 1).

9.  Një seancë u zhvillua në publik në Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, 
Strasburg, më 21 janar 2015 (Rregulli 59 § 3).

U paraqitën para Gjykatës:

(A) për Qeverinë
Znj. Š. STAŽNIK, Agjenti,
Znj. N. Katic,
Znj. M. Briski,
Znj. S. Raguz,
Z. Z. Budimir, Këshilltarët,

(B) për kërkuesin
Znj. S. MAROŠEVAC-ČAPKO, Këshilltare.

Gjykata dëgjoi parashtrimet nga Znj. Maroševac-Čapko dhe Znj. Stažnik, si 
dhe përgjigjet e tyre për pyetjet e parashtruara nga Gjyqtarët Griţco, López Guerra, 
Vehabovic, Hirvelä, Pinto de Albuquerque, Zupancic, Kalaydjieva dhe Šikuta.
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FAKTET
I. RRETHANAT E ÇËSHTJES

10. Kërkuesi ka lindur në vitin 1986 dhe jeton në Rijekë.

A. Sfondi i çështjes
11. Më 13 mars 2007, mes orëve 2:00 dhe 03:30, tre vrasje, një grabitje e armatosur 

dhe një sulm me zjarr vënie janë kryer në Vežica, në një lagje rezidenciale të 
Rijekës.

12. Më vonë atë ditë, disa njerëz nga Vežica u morën në pyetje në stacionin e 
tretë të Policisë së  Rijekës në Departamentin e Policisë Primorsko-Goranska 
(Policijska Uprava Primorsko-Goranska, Treca policijska postaja Rijekë, 
“Stacioni Policor Rijeka”).

13. Rreth orës 1 të darkës në të njëjtën ditë, kërkuesi u soll në stacionin e policisë 
së Rijekës për t’u marrë në pyetje. Mostrat e gjakut janë marrë prej tij për 
analizën e ADN-së dhe policia kontrolloi telefonin e tij dhe konfiskoi një 
numër të artikujve të tij personal.

14. Kërkuesi u mbajt në stacionin policor Rijeka deri në arrestimin e tij zyrtar  në orën  
09.50 paradite më 14 mars të vitit 2007 në lidhje me veprat penale të mësipërme.

B. Marrja në pyetje e kërkuesit më 14 mars 2007
1. Version i ngjarjeve sipas kërkuesit 
15. Sipas kërkuesit, rreth orës 10.40 paradite më 14 mars të vitit 2007 nëna e tij, 

e cila jetonte dhe punonte në Itali, telefonoi një avokat, G.M., dhe i kërkoi 
për të përfaqësuar kërkuesin. G.M. dhe erdhi në Stacionin Policor të Rijekës 
në orën 10.45 paradite, por policët nuk e lanë të shihte kërkuesin. G.M. mbeti 
në Stacionin Policor të Rijekës deri në mesditë. Ai donte të paraqiste një 
ankesë penale kundër një personi të panjohur për abuzim me pushtetin dhe në 
mënyrë të paligjshme nxjerrjen e një rrëfimi, por policët refuzuan të pranonin 
ankesën e tij për arsye se ai nuk kishte autorizimin e avokatit dhe e nxorën 
jashtë stacionit policor. G.M. informoi menjëherë Zëvendës Prokurorët e 
Shtetit për Rrethin e Rijekas, D.K. dhe  I.B., rreth incidentit dhe ata kanë bërë 
një shënim në dosjen e tyre të çështjes. Gjykata e qarkut të Rijekës gjithashtu 
u informua menjëherë.

16. Rreth orës 13:30 i ati i kërkuesit nënshkroi një autorizim në favor të avokatit 
G.M. për të mbrojtur djalin e tij. Një praktikant ligjor, B.P., pastaj u përpoq të 
paraqesë autorizimin në polici, por iu tha të largohej.

17. Në një kohë mes orëve 3:00 dhe 3.30 të darkës G.M. u përpoq përsëri të konta-
ktojë kërkuesin në Stacionin Policor të Rijekës, por iu mohua kjo e drejtë.
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18. Rreth orës 15:30 G.M. raportoi ngjarjet e përshkruara më lart tek Shefi i 
Departamentit të Policisë Primorsko-Goranska, z V., i cili bëri një shënim në 
lidhje me bisedën e tyre.

19. Kërkuesi nuk është informuar nga policia se G.M. ishte punësuar dhe kishte 
ardhur në Stacionin Policor të Rijekës.

20. Sipas kërkuesit, ai kishte kërkuar në mënyrë të përsëritur që oficerët e policisë 
në stacionin policor për Rijeka të thirresnin G.M., por u tha se ata ishin 
përpjekur për ta kontaktuar atë, por nuk ka pasur asnjë përgjigje.

2. Version i Qeverisë lidhur me ngjarjet 
21. Sipas Qeverisë, në orën 6 pasdite më 14 mars 2007, kërkuesi pranoi që të 

përfaqësohet nga një avokat, M.R., ish-shefi i policisë Primorsko-Goranska. 
Ai arriti në Stacionin e Policisë së Rijekës rreth orës 7:45 të pasdites. 
Qeverisa parashtroi që kërkuesi ka zgjedhur M.R. nga lista e avokatëve 
të Dhomës së Avokatëve të Rijekës paraqitur nga policia dhe se marrja 
në pyetje e kërkuesit filloi në orën  8:10 të pasdites. Sipas procesverbalit 
të pyetjeve të kërkuesit, policia e këshilloi atë lidhur me të drejtën për të 
mos inkriminuar veten dhe të drejtën e tij për të heshtur dhe ai deklaroi 
shprehimisht që avokati i tij ishte M.R.

3. Ekstrakt i procesverbalit të marrjes në pyetje të kërkuesit
22. Pjesa përkatëse e procesverbalit të marrjes në pyetje të kërkuesit nga 

punonjësit T.K. dhe Z.N. më 14 mars 2007, e cila filloi në orën 8:10 të darkës 
dhe përfundoi në orën 11 të darkës, parashikon si më poshtë:

“Unë kam qenë i informuar për arsyet e arrestimit tim, veprat penale për të 
cilën unë jam akuzuar, të drejtat e mia, e drejta për  të mos u  përgjigjur dhe 
të drejtën për t›u përfaqësuar ligjërisht, si dhe të drejtën për të informuar 
anëtarët e familjes sime në lidhje me arrestimin tim. Kam zgjedhur dhe 
autorizuar një avokat mbrojtës nga Rijeka, M.R., për të më përfaqësuar 
mua në këto procedura, dhe unë jam konsultuar me të privatisht; pas 
konsultimit me avokatin M.R. Unë kam vendosur të jap argumentin tim... “

Të dhënat më pas japin përshkrimin e kërkuesit të ngjarjeve të rëndësishme 
në lidhje me akuzat kundër tij, ai pranoi se në natën e 13 mars të vitit 2007, së 
bashku me L.O. dhe R.Lj., ai kishte shkuar në banesën e Đ.V. në Vežica, ku 
kishte marrë një shumë të caktuar parash nga Đ.V. dhe pastaj qëlloi dhe vrau të 
dashurën e tij dhe babain e saj. Ai pastaj i kishte vënë flakën banesës së tyre për të 
shkatërruar çdo gjurmë të tij që kishte lënë atje. Ai gjithashtu deklaroi se i kishte 
premtuar L.O. dhe R.Lj. se ai do të rrëfehej për krimet dhe të fajësojë veten në 
qoftë se ata arrestohen.
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Në pjesën e fundit të raportit thuhet:
“Unë nuk jam duke përjetuar ndonjë nga simptomat e tërheqjes apo ndonjë krizë 
tjetër. Unë kam dhënë provat vullnetarisht në praninë e avokatit tim dhe një 
avokati shteti. Kam lexuar të gjithë deklaratën dhe i nënshtrohem sinqerisht.”
Çdo faqe e procesverbalit të deklaratës së kërkuesit është nënshkruar prej tij.

C. Marrja në pyetje nga gjykatësi hetues më 15 mars 2007 në orën 1.15 p.m
23. Pjesa përkatëse e procesverbalit me shkrim të marrjes në pyetje të kërkuesit 

nga gjykatësi hetues thotë:
“Në përgjigje të marrjes në pyetje nga gjykata në lidhje me zgjedhjen e këshilltarit 
të mbrojtjes meqë dosja e çështjes përfshin një provë të marrjes në pyetje të të 
dyshuarit në prani të këshilltarit të mbrojtjes M.R., dhe gjithashtu një autorizim të 
nënshkruar nga prindërit në dobi të avokatit G.M., i dyshuari përgjigjet:

“Unë do të nënshkruaj autorizimin për z. G.M., avokat nga Rijeka, dhe 
tërheq autorizimin për avokatin M.R.”
...

Në përgjigje të një pyetjeje nga avokati mbrojtës nëse ai e kishte punësuar 
avokatin M.R., i dyshuari përgjigjet:

“Jo, nuk e kam të punësuar atë. Unë i thashë oficerëve të policisë specifikisht 
që kam kërkuar G.M. për të më përfaqësuar mua. Unë nuk di asgjë rreth 
ardhjes së G.M. në stacionin e policisë”....

Në përgjigje të një pyetje të mëtejshme nga ana e këshilltarit të mbrojtjes  
nëse ai ishte nën ndikimin e drogës, i akuzuari përgjigjet:

“Unë kam qenë nën ndikimin e alkoolit dhe drogës.”... “
24. Më 16 mars 2007 G.M. aplikoi para gjykatësit hetues që një avokat shteti i 

Qarkut Rijeka dhe të gjithë zëvendësit e tij të hiqen nga çështja. Gjykatësi 
hetues përcolli kërkesën në Zyrën avokatit të shtetit të Qarkut Rijeka. Në 
pjesën përkatëse e kërkesës thuhet:

“Rreth tridhjetë minuta më parë, avokati për mbrojtjen mësoi se avokati 
i shtetit të Qarkut Rijeka, D.H., kishte qenë i pranishëm gjatë marrjes në 
pyetje të Ivan Dvorskit si i dyshuar nga ana e punonjësve të policisë së 
Komisariatit të Policisë Rijeka më 14 mars 2007 rreth orës 7 të pasdites, në 
praninë e “mbrojtësit” M.R..
Në të njëjtën datë rreth orës 10.40 paradite, nënës së Ivan Dvorskit, Lj.D., 
e cila jeton dhe punon në Itali, telefonoi [G.M.] dhe i kërkoi për të mbrojtur 
djalin e saj Ivan, i cili ishte i dyshuar për veprën penale të vrasjes së rëndë. 
Rreth orës 10.45 paradite [G.M.] erdhi në Stacionin Policor të Rijekës, 
por policët nuk e lanë të shihte Ivan Dvorskin dhe gjithashtu nuk i thanë 
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[Ivan Dvorski] se nëna e tij kishte punësuar një avokat. [G.M.] qëndroi në 
stacionin e policisë Rijeka deri në orën 12 në mesditë. Ai donte të paraqiste 
një ankesë penale kundër një personi të  panjohur për abuzim me pushtetin 
dhe në mënyrë të paligjshme nxjerrjen e një rrëfimi, por policët refuzuan 
të pranonin ankesën e tij për arsye se ai nuk kishte autorizimin e avokatit 
dhe e shtynte atë jashtë stacionit policor. [G.M.] menjëherë e informoi 
Zëvendës Prokurorët e Shtetit për Rrethin e Rijekas, D.K. dhe I.B., për 
incidentin dhe këta bënë një shënim zyrtar në dosjen e rastit. 
Për këtë arsye, rreth orës 12.30 të darkës avokati i shtetit të Rijekës tashmë 
e dinte se [G.M.] ishte punësuar nga nëna e [Ivan Dvorskit] dhe se ai nuk 
kishte qenë në gjendje të kontaktonte me klientin e tij.
Gjykata e Qarkut të Rijekës gjithashtu u informua menjëherë.
Në rreth orës 01:30 të drekës babai Ivan Dvorskit nënshkroi një autorizim 
për mbrojtjen e djalit të tij. Një praktikant ligjor, B.P. u përpoq të paraqesë 
autorizimin në polici, por u tha ‘hajt shporru me atë prokurë” dhe për këtë 
arsye ajo nuk është dorëzuar.
Rreth orës 3:00 për 3:30 të drekës, avokati  G. M. përsëri u përpoq të 
kontaktonte klientin e tij në Stacionin Policor të Rijekës, por i ishte mohuar 
mundësia... Megjithatë, i pandehuri nuk u informua kurrë se ishte punësuar 
një avokat mbrojtës dhe se kishte ardhur në Stacionin Policor të Rijekës.
Rreth orës 3:30 të drekës G.M. informoi Shefin e Departamentit të Policisë 
Primorsko-Goranska ... z V., i cili me sa duket ka bërë një shënim zyrtar 
në lidhje me bisedën e tyre. Megjithatë, i pandehuri nuk është informuar se 
avokati mbrojtës ishte punësuar dhe gjithashtu nuk u pyet nëse ai donte të 
përfaqësohej nga avokati i punësuar nga familja e tij.
Përveç kësaj, që kur ai ishte sjellë në stacionin e policisë së Rijekës [Ivan 
Dvorski] kishte kërkuar në disa raste që të sillej [G.M.], por i ishte thënë 
nga punonjësit e policisë që ishin përpjekur, por nuk kishin pasur asnjë 
përgjigje. Kur ai u soll në stacionin e policisë, mostrat e gjakut u morën 
nga i pandehuri. Ato tregonin se, ai kishte një nivel të lart të alkolit dhe 
drogës në gjakun e tij.
Midis orës 1 pasdite, më 13 mars 2007 dhe rreth 7 pm, më 14 mars 2007 
(këto afate janë të njohura vetëm për [G.M.] nga burime informale pasi 
nuk ka pasur akses në dosjen e çështjes së Prokurorit të Shtetit për Rrethin 
e Rijekas), të pandehurit nuk i është dhënë asnjë ushqim.

Është e qartë se, edhe pse të gjitha këto fakte ishin të njohura për Prokurorin 
e  Shtetit të Rijekës, D.H., ai i shpërfilli ato dhe, edhe pse i pranishëm persona-
lisht, ai  lejoi që i pandehuri të merrej në pyetje në praninë e një avokati që [as 
nuk ishte kërkuar nga ai] as ... nuk ishte punësuar nga familja e tij. Kjo shkon në 
mënyrë të paligjshme me nxjerrjen e rrëfimit, në shkelje të nenit 225 § 8 të Kodit 
të Procedurës Penale, duke pasur parasysh se Avokati i Shtetit të Rijekës, rreth 
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orës 12:30 të mbrëmjes [më 14 mars 2007], e kishte njohur se cili ishte [zgjedhur 
nga  kërkuesi] si avokat mbrojtës.

Në të njëjtën datë [G.M.] dërgoi prokurën e avokatit Departamentit të Policisë 
Primorsko-Goranska dhe kërkesa me shkrim i ishte dërguar edhe në Gjykatën 
Supreme të Republikës së Kroacisë, të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit të 
Republikës së Kroacisë, Zyrës së Prokurorit të Shtetit të qarkut Rijeka, Shoqata 
kroate të Avokatëve, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Shefit të Departamentit të Policisë Primorsko-Goranska dhe Gjykatës së qarkut 
të Rijekës. ... “

D.Hetimi
25. Më 16 mars 2007 është hapur një hetim në lidhje me kërkuesit, L.O. dhe R.Lj. 

nën dyshimin se kanë  kryer tre vrasje të rënda dhe zjarr vënie në Vežica më 
13 mars 2007. 

26. Më 23 mars 2007, Prokurori i Përgjithshëm i Shtetit i Republikës së Kroacisë 
(Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske) hodhi poshtë kërkesën e G.M. 
për heqjen e Prokurorit  të Shtetit të Qarkut Rijeka me arsyetimin se, nuk ka 
pasur arsye për përjashtim të tij nga ato që kanë të bëjnë me rastin. Pjesa 
përkatëse e vendimit thotë:

“... është marrë një deklaratë nga D.H., Prokurori i Shtetit i Qarkut Rijeka.
Në deklaratën e tij, Prokurori i Shtetit i Qarkut Rijeka thotë se, më 14 
mars 2007 rreth orës 10 të mëngjesit ka qenë në ambientet e Komisariatit 
të Policisë së Tretë të Rijekës së bashku me kolegun e tij I.B.-L., ku janë 
informuar për provat e marra deri më tani, dhe të gjitha provat që kanë 
mbetur të merren në lidhje me ngjarjet në fjalë. Ai u kthye në ambientet 
e Prokurorit të Shtetit rreth orës 1 të darkës, kur zëvendësit D.K. dhe I.B. 
e informuan se avokati G.M. kishte ardhur në ambientet e Prokurorit të 
Shtetit dhe u ankua për sjelljen e policëve në Stacionin Policor nr. 3 të 
Rijekës në refuzimin e aksesit tek Ivan Dvorski, edhe pse ai kishte dhënë 
një autorizim me gojë nga nëna e Ivan Dvorskit, [e cila e kishte thirrur 
nga] Italia. Avokati nuk ka paraqitur ndonjë dëshmi për prokurën e 
tij për të përfaqësuar Ivan Dvorskin ose bisedën telefonike me nënën e 
Ivan Dvorskit. Ai nuk kishte qenë në gjendje të kontaktojë me babanë e të 
dyshuarit, ka qenë e pamundur për ta gjetur atë duke qenë se ai nuk kishte 
asnjë adresë fikse.
Pasi [Prokurori i Shtetit të Rijeka D.H. K] kishte lënë ambientet e 
Prokurorisë së Qarkut, ai nuk kishte asnjë informacion të mëtejshëm në 
lidhje me veprimet e avokatit të lartpërmendur.
Në 5 të darkës [D.H.] u kthye në stacionin e policisë nr. 3 të Rijekës në lidhje 
me rastin në fjalë. Atje, një inspektor i Departamentit të Policisë Primorko-
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Goranska i tha atij se i dyshuari, Ivan Dvorski, ishte i gatshëm të paraqesë 
mbrojtjen e tij në prani të avokatit të tij mbrojtës, M.R., dhe u ra dakord 
që marrja në pyetje do të fillonte rreth orës 7 p.m. M.R. arriti në Stacionin 
e  Policisë nr. 3 në orën 6:40 pm dhe së bashku ata shkuan në dhomën ku 
ishte i dyshuari, Ivan Dvorski. Atje, i dyshuari ka nënshkruar autorizimin 
në favor të avokatit M.R. dhe ra dakord që [M.R.]të jetë i pranishëm gjatë 
marrjes në pyetje, nga ana e policisë. Pas kësaj, me kërkesë të M.R., i 
dyshuari është lejuar të flasë me avokatin në mënyrë private. Pas dhjetë 
minutash ata të gjithë u zhvendosën në një dhomë tjetër, ku i dyshuari, 
në prani të avokatit të tij, Prokurorit të Shtetit të Qarkut, dy inspektorëve 
të policisë dhe një daktilografisti, parashtroi mbrojtjen e tij, e cila ishte 
regjistruar me shkrim, dhe e gjithë kjo ka zgjatur për më shumë se tri orë. 
Pas kësaj, ata të gjithë nënshkruan procesverbalin e shkruar [me pyetjet] 
dhe ai u largua nga dhoma së bashku me avokatin M.R.... “

27. Më 26 mars 2007 Prokurori i Shtetit  i Qarkut Rijeka hodhi poshtë kërkesën 
për heqjen e zëvendësve të tij, për të njëjtat arsye. Pjesa përkatëse e këtij 
vendimi thotë:

“Zëvendësi i Prokurorit të Shtetit të qarkut Rijeka, I.B.-L., ka thënë se ajo 
nuk kishte marrë pjesë në pyetjet e Ivan Dvorski nga ana e policisë, dhe 
se nuk kishte asnjë njohuri për këtë fazë të procedurës dhe, në veçanti, që 
nuk kishte asnjë informacion në lidhje me përfaqësimin e Ivan Dvorski 
apo zgjedhjen e avokatit mbrojtës gjatë marrjes së tij në pyetje. Ajo vetëm 
e dinte se, më 14 mars 2007, avokati G.M. kishte ardhur në ambientet e 
Prokurorisë së Shtetit të Qarkut Rijeka, ku e kishte takuar. Ai ishte ankuar 
në lidhje me zgjedhjen e avokatit mbrojtës për Ivan Dvorski. Ai kishte thënë 
se, ai ishte mbrojtësi i Ivan Dvorskit, duke qenë i autorizuar nga nëna e 
tij, gjatë një bisede telefonike. Ajo [I.B.-L.] komentoi se, kjo nuk mund të 
përbëjë një autorizim të vlefshëm të avokatit...
Deklaratat e Zëvendës Avokatëve Shtetërore të Rijeka D.K. dhe I.B. tregojnë 
se, informacioni i vetëm që kishin lidhje me sjelljen e policisë erdhi nga 
avokati  [G. M.], i cili donte të ankohej për sjelljen e policëve në lidhje 
me zgjedhjen e avokatit për të përfaqësuar dhe mbrojtur Ivan Dvorskin. ... 
D.K. hartoi një shënim zyrtar në lidhje me këtë çështje dhe ia paraqiti atë 
G.M.-së Deklaratat e Zëvendës Prokurorëve Shtetërorë të Rijekas D.K. dhe 
I.B. tregojnë se [G.M.] kishte përmendur një autorizim të dhënë nga nëna 
e Ivan Dvorski, e cila jetonte në Itali dhe me të cilën G.M. kishte folur në 
telefon. Zëvendësit i thanë se, një autorizim i dhënë nga telefoni nuk mund 
të konsiderohet i vlefshëm. Ata nuk kishin njohuri për aktet e tjera, duke 
përfshirë edhe marrjen e një prokure nga babai i Ivan Dvorskit...”
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28. Më 28 mars 2007 G.M. informoi Gjykatën e Qarkut të Rijeka se, ai nuk do 
të përfaqësonte më kërkuesin dhe më 30 mars 2007, kryetari i Gjykatës së 
Qarkut të Rijekës caktoi një avokat ligjor-ndihmës, S. Maroševac-Čapko, për 
të përfaqësuar kërkuesin.

29. Gjatë hetimit, provat janë marrë nga një numër dëshmitarësh, dhe një raporti 
mbi inspektimin e vendit të ngjarjes dhe të kërkimit dhe konfiskimit, si 
dheraporteve mjekësore, zjarri dhe balistika e raporteve të ekspertëve, janë 
marrë nga gjykatësi hetues.

E. Procedura e padisë
30. Më 12 korrik 2007 Zyra e Avokatit të Shtetit e Qarkut të Rijekës paditi 

kërkuesin, L.O. dhe R.Lj. në Gjykatën e Qarkut të Rijekës me tri akuza për 
vrasje të rëndë dhe një akuzë për zjarr vënie të kryer më 13 mars 2007, në 
Vežica.

31.Kërkuesi, i përfaqësuar nga ndihmës avokati ligjor S.M.Č., paraqiti një 
kundërshtim kundër padisë në Gjykatën e Qarkut të Rijekës më 24 korrik 
2007 me arsyetimin se kishte përfshirë të meta të shumta materiale dhe 
procedurale. Ai gjithashtu argumentoi se, e kishte dhënë deklaratën e tij në 
polici nën ndikimin e alkoolit dhe drogës. Ai nuk ka bërë komente për sa i 
përket përfaqësimit të tij gjatë marrjes në pyetje nga policia.

32. Kundërshtimi i kërkuesit ndaj padisë u hodh poshtë, si i pabazuar, nga një 
panel prej tre gjyqtarësh të gjykatës së qarkut të Rijekës më 28 gusht 2007.

33. Më 9 tetor 2007, ditën e parë të gjykimit, kërkuesi  dhe të akuzuarit e tjerë 
deklaruan veten të pafajshëm për të gjitha akuzat dhe gjykata dëgjoi dëshmi 
nga shtatë dëshmitarë.

34. Një tjetër seancë dëgjimore është mbajtur më 11 tetor 2007, në të cilën gjykata 
ka shqyrtuar video-regjistrimet e hetimit të vendit të krimit dhe autopsive të 
viktimave.

35. Seancat e mëtejshme janë mbajtur më 12 nëntor 2007 dhe 11 janari 2008, në 
të cilat gjykata dëgjoi dëshmi nga nëntë dëshmitarë.

36. Në një seancë më 14 janar 2008 kanë dhënë dëshmi dy ekspertë në toksikologji, 
një ekspert i gjurmëve të gishtave, një ekspert i balistikës dhe një ekspert i 
ADN-së. Mbrojtja nuk ka bërë asnjë kundërshtim në lidhje me dëshmitë e 
tyre. Në të njëjtën seancë dhanë dëshmi katër dëshmitarë të tjerë. 

37. Në një seancë më 15 janar 2008, gjykata dëgjoi dëshmi nga një ekspert në 
toksikologji dhe një patolog, si dhe trembëdhjetë dëshmitarë të tjerë. Mbrojtja 
nuk ka bërë asnjë kundërshtim në lidhje me dëshmitë e dëshmitarëve ekspertë, 
por i kërkoi gjykatës një raport psikiatrik në lidhje me kërkuesin.

38. Në të njëjtën seancë avokati mbrojtës i kërkoi një raport me shkrim dore 
ekspertit për të porositur  në lidhje me nënshkrimin e kërkuesit për të dhënat 
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e deklaratës së tij të dhëna në polici më 14 mars 2007. Ajo argumentoi se, 
kërkuesi nuk kishte nënshkruar ndonjë procesverbal gjatë pyetjeve të tij nga 
policia.

39. Gjykata konstaton se, për momentin, nuk ishte i nevojshëm një raport psikiatrik 
dhe kështu hodhi poshtë kërkesën e kërkuesit për këtë qëllim. Megjithatë, ajo 
porositi raportin e një eksperti të dorëshkrimit në lidhje me nënshkrimin në 
procesverbalin e deklaratës së kërkuesit të dhënë në polici.

40. Më 23 janar 2008 eksperti i shkrimit të dorës dorëzoi raportin e tij. Ai konstatoi 
se,  kërkuesi kishte nënshkruar procesverbalin e deklaratës së tij të dhënë në 
polici më 14 mars 2007.

41. Një tjetër seancë dëgjimore u mbajt më 12 mars të vitit 2008, në të cilën një 
ekspert mjekësor, ekspertët e zjarrit dhe një dëshmitar tjetër dhanë  dëshmi. 
Eksperti i shkrimit të dorës dha dëshmi verbale duke konfirmuar gjetjet e tij 
të mëparshme. Avokati i kërkuesit vinte në dyshim vërtetësinë e këtyre të 
dhënave dhe kërkoi që të ketë një raport tjetër të porositur, por kërkesa është 
hedhur poshtë nga gjykata. Në të njëjtën seancë, gjykata porositi një raport 
psikiatrik në lidhje me kërkuesin dhe të akuzuarit e tjerë.

42. Më 2 prill 2008, parashtruesi i kërkesës ka kërkuar nga Gjykata e Qarkut 
të Rijekës për të thirrur avokatin G.M. si dëshmitar në lidhje me dyshimin 
mbi nxjerrjen e paligjshme të rrëfimit të tij nga ana e policisë. Ai theksoi se,  
G.M. nuk ishte lejuar për ta parë atë, ndërsa ai kishte qenë në paraburgim 
dhe deklaroi se ai kishte qenë i detyruar të rrëfehej nga ana e punonjësve e 
policisë.

43. Më 24 prill 2008 dy ekspertë psikiatër dorëzuan raportin e tyre në Gjykatën 
e Qarkut të Rijekës. Ata konstatuan se, kërkuesi ka vuajtur nga çrregullimi i 
personalitetit dhe varësia ndaj heroinës dhe alkoolit. Megjithatë, ata nuk  gjetën 
asnjë çrregullim të veçantë mendor ose sëmundje. Ata arritën në përfundimin 
se, edhe duke supozuar se ai kishte qenë i dehur në kohën kur vrasjet ishin 
kryer, ai kishte kapacitetin mendor për të kuptuar natyrën e veprimeve të tij, 
edhe pse ajo ishte zvogëluar në një shkallë të caktuar. Sa për cilësinë e tij 
mendore në lidhje me akuzën e zjarr vënies, që arriti në përfundimin se, në 
kohën kur vepra ishte kryer, kërkuesi kishte qenë në gjendje për të kuptuar 
natyrën e veprimeve të tij dhe për të kontrolluar veprimet e tij.

44. Në një seancë më 26 Qershor 2008 ekspertët psikiatër konfirmuan gjetjet e 
tyre dhe palët nuk kanë bërë vërejtje në lidhje me dëshmitë e tyre. Gjykata 
gjithashtu hodhi poshtë kërkesën e kërkuesit për avokatin G.M. për t’u dëgjuar 
si dëshmitar, për arsye se të gjitha faktet relevante tashmë ishin përcaktuar.

45. Në të njëjtën seancë, një nga të akuzuarit, R.Lj., konfirmoi rrjedhën e ngjarjeve 
të përshkruara nga kërkuesi në deklaratën e tij të dhënë në polici më 14 mars 
2007. R.Lj. deklaroi, megjithatë, se ai nuk kishte marrë pjesë personalisht në 
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vrasje, për shkak se atë e kishte zënë paniku dhe e kishte lënë banesën, kur 
kishte dëgjuar britma.

46.   Pasi R.Lj. kishte dhënë deklaratën e tij, Zëvendës Prokurori i Shtetit të Qarkut 
ndryshoi padinë. Kërkuesi ishte ngarkuar me tre akuza për vrasje të rëndë, 
vjedhje me armë dhe zjarr vënie, dhe L.O. dhe R.Lj. u akuzuan për grabitje 
me armë dhe ndihmë dhe inkurajim për kryerjen e një vepre penale. Kërkuesi 
dhe të akuzuarit e tjerë deklaruan veten të pafajshëm për akuzat e listuara në 
padinë e ndryshuar.

47. Më 27 qershor 2008 L.O. dha dëshmi verbale që konfirmonte rrjedhën e 
ngjarjeve të përshkruara nga R.Lj. Ai deklaroi se, pasi kërkuesi ishte ndeshur 
me Đ.V., kishte dëgjuar të shtëna armësh, pas të cilave atë e kishte zënë 
paniku dhe kishte lënë banesën.

48. Në të njëjtën seancë palët paraqitën pretendimet përfundimtare. Avokati 
mbrojtës i kërkuesit argumentoi se, nuk ishte provuar që kërkuesi kishte kryer 
veprat për të cilat ai ishte akuzuar. Ajo vuri në dukje, megjithatë, se në qoftë 
se gjykata merrte pikëpamje të ndryshme në konsideratë, atëherë rrëfimi i 
kërkuesit në polici dhe keqardhja e tij e sinqertë duhet të merren parasysh në 
dënimin e tij.

49. Më 30 qershor 2008, Gjykata e Qarkut të Rijekas e shpalli fajtor kërkuesin 
për tre akuza për vrasje të rëndë dhe akuza për grabitje me armë dhe zjarr 
vënie dhe e dënoi me dyzet vjet burgim. Gjykata e shkallës së parë shqyrtoi 
rrëfimin e kërkuesit kundër të bashkë-akuzuarve të tjerë, L.O. dhe R.Lj., gjeti 
se rrëfimi i tij ishte në thelb në përputhje me dëshmitë e dhëna nga ana e tyre. 
Në gjetjen e kërkuesit fajtor, gjykata ka vlerësuar edhe rrëfimin e tij kundrejt 
provave në bazë të shkresave të lëndës.

50. Gjykata u mbështet në mënyrë të veçantë në të dhënat e kërkimit dhe konfi-
skimit si dhe fotografive që përshkruanin të akuzuarin L.O. duke mbajtur të 
njëjtin lloj të pistoletës që është përdorur për vrasjet. Në bazë të deklaratave 
të dëshmitarëve dhe regjistrimit të afërt të kamerave të survejimit, gjykata 
arriti në përfundimin se kërkuesi dhe të bashkë-akuzuarit e tjerë kishin ardhur 
në apartamentin e Đ.V. në datën kritike. Për më tepër, raportet balistike dhe 
raportet e skenës së krimit treguan se, detajet e deklaratave të kërkuesit dhe 
të bashkë-akuzuarit ishin të sakta, dhe rrjedha e ngjarjeve është konstatuar në 
bazë të raporteve të zjarrit, balistikës dhe toksikologjisë dhe raportit të ADN-
së. Gjykata gjeti gjithashtu se, deklaratat e të akuzuarit në lidhje me mënyrën 
në të cilën vrasjet ishin kryer janë mbështetur nga raporti i autopsisë, prova 
e patologut të dhëna në gjyq, raportin e vendit të krimit dhe deklaratave të 
dëshmitarëve në lidhje me të shtënat që ishin dëgjuar në banesën e Đ.V.. Për 
më tepër, mbi akuzën e zjarr vënies, gjykata shqyrtoi materialin nga hetimi 
i vendit të krimit dhe dëshmitë nga raporti i ekspertëve nga zjarri, si dhe të 
dhënat mjekësore dhe raportet për dëmet e paraqitura nga viktimat, si dhe 
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deklaratat e një numri të banorëve në ndërtesën ku kishte ndodhur zjarri.
51. Për sa i përket pyetjes së kërkuesit nga policia dhe kërkesës së mbrojtjes 

për të dëgjuar provat nga avokati G.M. (Shih paragrafët 41 dhe 43 më lart), 
Gjykata e Qarkut Rijeka vërejti:
“I akuzuari i parë Ivan Dvorski rrëfeu për veprat penale të grabitjes, vrasjes 
së rëndë të Ɖ.V., M.Š. dhe B.V. ... tamam siç thuhet në pjesën operative të këtij 
gjykimi, përballë  policisë dhe në prani të avokatit mbrojtës. Ai më vonë u përpoq 
të kundërshtojë këtë deklaratë, duke pretenduar se ai nuk e kishte punësuar M.R. 
si  avokat, dhe i kishte thënë oficerëve të policisë që ai donte G.M. si avokatin 
e tij, që në kohën kur ai ishte dërguar në stacionin e policisë ai kishte qenë nën 
ndikimin e alkoolit dhe drogës, e kështu me radhë. Megjithatë, kjo mbrojtje nuk 
është e pranueshme. Procesverbali i shkruar i arrestimit tregon se, i akuzuari i 
pare, Ivan Dvorski, u arrestua më 14 mars 2007 në 9:50 të mëngjesit në Stacionin 
Policor nr. 3 të Rijeka, dhe avokati M.R., në favor të të cilit i akuzuari  i pare, Ivan 
Dvorski, ka nënshkruar prokurën e avokatit, erdhi në stacionin policor më 14 mars 
2007 në 7:45 p.m.. Procesverbali me shkrim i marrjes në pyetje e më pas i dyshuari 
Ivan Dvorski tregon se, M.R. u informua në 6:15 p.m. dhe se marrja në pyetje ka 
filluar në 8:10 pm. Përveç zyrtarëve të Policisë së Rijeka, një daktilografist dhe 
avokati mbrojtës i të dyshuarit e më pas Ivan Dvorski, Prokurori i Shtetit ishin 
gjithashtu të pranishëm gjatë marrjes në pyetje. Pjesa hyrëse e procesverbalit të 
shkruar [tregon] se,  pasi i dyshuari, Ivan Dvorski, ka  deklaruar qartë se ai kishte 
zgjedhur dhe autorizuar M.R. për të vepruar si avokati i tij mbrojtës dhe u këshillua 
me të, vendosi të japë deklaratën e tij. Procesverbali i shkruar është nënshkruar si 
duhet nga ana e personave të pranishëm. I pandehuri i parë, Ivan Dvorski pohoi se 
kishte lexuar procesverbalin e shkruar para se ta firmoste atë. Kështu, për sa më 
sipër pa dyshim tregon se, pretendimet e të akuzuarit të parë Ivan Dvorski, ai nuk 
kishte punësuar M.R. si avokatin i tij, janë të pabaza. Gjatë gjykimit, me kërkesë të 
mbrojtjes së Ivan Dvorski, dha mendimin e tij një ekspert i dorëshkrimit, në lidhje me 
nënshkrimin e Ivan Dvorskit në procesverbalin e tij të shkruar të marrjes në pyetje 
nga ana e policisë. Mendimi i ekspertëve vërtetoi përtej çdo dyshimi se, konstatoi 
se nënshkrimi ishte ai i Ivan Dvorski. Paneli pranoi konstatime të tilla në tërësinë 
e tyre; gjetjet janë shpjeguar më tej në një seancë nga eksperti Lj.Z. Gjetjet e saj 
janë dhënë në një mënyrë të paanshme dhe profesionale objektive. Prandaj, pyetja e 
bërë nga policia për të akuzuarin e parë, Ivan Dvorski, është kryer në përputhje me 
dispozitat e Kodit të Procedurës Penale.
...
Kërkesa e bërë nga mbrojtja [Ivan Dvorski] për të thirrur avokatin G.M. si 
dëshmitar ... u hodh poshtë si e parëndësishme, pasi dokumentet nga shkresat 
e çështjes s nuk tregojnë se ka pasur ndonjë nxjerrje të një rrëfimi nga ana e 
policisë, por vetëm [procesverbali] koha në të cilën avokati M. R. erdhi [në 
stacionin e policisë], pas të cilës u mor në pyetje [Ivan Dvorski] në prani të 
avokatit për të cilin ai kishte nënshkruar një prokurë... Askush, përfshirë edhe 
avokatin mbrojtës të [Ivan Dvorski] i cili ishte i pranishëm gjatë pyetjeve 
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në polici - [M.R.] – nuk ka pretenduar ndonjë nxjerrje të paligjshme të një 
rrëfimi dhe nuk ka asnjë të dhënë për këtë në procesverbalin e deklaratës së 
dhënë nga Ivan Dvorski, [që] në atë kohë [ishte] vetëm një i dyshuar “.
52. Kërkuesi paraqiti një kërkesë kundër vendimit në Gjykatën Supreme të 

shkallës së parë (Vrhovni sud Republike Hrvatske) më 6 nëntor 2008. Ai u ankua, 
inter alia, se dënimi ka qenë i bazuar në rrëfimin e tij në polici, i cili nuk ishte 
dhënë në prani të një avokati të zgjedhur prej tij, domethënë G.M., por në prani 
të një avokati, M.R., i cili i ishte ofruar atij nga policia. Kërkuesi gjithashtu iu 
referua kërkesës për heqjen e Prokurorit të Shtetit të Qarkut të Rijekës dhe të 
gjithë zëvendësuesve të tij, të paraqitur nga G.M. më 16 mars 2007, duke theksuar 
një pjesë të kësaj kërkese e cila ka deklaruar se atij i ishte refuzuar ushqimi gjatë 
ndalimit në paraburgim. Pjesa përkatëse e kërkesës së kërkuesit thotë:

“Deklarata e dhënë nga i akuzuari i parë në polici është marrë në mënyrë të 
paligjshme, për arsyet e mëposhtme. Kur i akuzuari i parë u soll në stacionin e 
policisë nr. 3 të Rijekës e drejta e tij për mbrojte ishte shkelur rëndë. Megjithatë, 
gjatë gjykimit kjo shkelje është injoruar. Më 14 mars 2007, nëna e të akuzuarit 
të parë dhe më pas edhe babai i tij tani i vdekur, punësuan G.M. si avokatin e 
tyre mbrojtës para policisë, pasi ai kishte qenë i arrestuar. Megjithatë, G.M. nuk 
i është lejuar qasje ndaj të akuzuarit, dhe më pas informoi autoritetet përkatëse 
për këtë fakt, por ata e injoruan këtë. Për këtë arsye, G.M. paraqiti një padi në 
Gjykatën e Rrethit të Rijekës në lidhje me një akt të paligjshëm, si dhe një kërkesë 
për heqjen e Prokurorit të  Shtetit të Rijekës dhe të gjithë zëvendësuesve të tij. Në 
këtë kërkesë ai pretendoi se, të akuzuarit të parë nuk i ishte dhënë ndonjë ushqim 
nga policia nga 13 mars 2007 në orën 1 pasdite, kur ishte sjellë në stacionin e 
Policisë nr. 3 të Rijekas, derisa ai kishte rënë dakord për t’u përfaqësuar nga 
avokati M.R. në 14 mars rreth 7 p.m. në mënyrë që të japë një deklaratë vetë-
inkriminuese, e cila ishte në shkelje të nenit 225 § 8 i Kodit të Procedurës Penale. 
Për shkak se, mbrojtja ka kërkuar avokatin G.M. të shqyrtohet [në gjyq] pasi ai 
kishte njohuri për marrjen në pyetje të të akuzuarit të parë nga ana e policisë”.
53. Më 8 prill 2009, Gjykata e Lart rrëzoi apelimin e kërkuesit si të pabazuar. Për 

sa i përket kërkesave të tij lidhur me deklaratën e tij në polici, gjykata vuri 
në dukje se :
“... Ligjshmëria e [deklaratës së dhënë në polici] nuk është vënë në dyshim 

nga kërkesa e kërkuesit se, M.R. nuk ishte avokati i tij dhe se avokati i tij ishte 
G.M., i cili ishte punësuar nga babai dhe nëna e tij në të njëjtën ditë, ose me 
kërkesat e kërkuesit se atij i ishte mohuar ushqimi në periudhën mes 1 pasdite 
më 13 mars 2007 dhe 7 p.m. në 14 mars 2007 deri sa ai kishte rënë dakord për 
të punësuar M.R. si avokatin i tij, pasi sipas procesverbalit të arrestimit (faqe 
...), kërkuesi u arrestua në 9:50 të mëngjesit më 14 mars 2007 dhe avokati M.R. 
kishte  ardhur [në stacionin e policisë] në 6:45 p.m. në të njëjtën ditë.”



25

54. Kërkuesi paraqiti një apel të mëtejshëm ndaj vendimit të Gjykatës së Apelit 
në Gjykatën Supreme më 14 shtator të vitit 2009, duke përsëritur argumentet 
e tij të mëparshme. Pjesa përkatëse e apelimit thotë:
“I  akuzuari i parë komenton mbi konkluzionet e Gjykatës së Apelit se, 

pretendimi që ushqimi i ishte mohuar atij nga 1 p.m. më 13 mars 2007 deri sa 
ai ra dakord që të përfaqësohet nga avokati M.R. në 7 p.m. të 14 mars 2007, 
nuk kishte asnjë ndikim për ligjshmërinë e dëshmive [procesverbalin e marrjes 
në pyetje të tij], sepse procesverbali me shkrim i arrestimit të tij tregoi se ai 
ishte arrestuar më 14 mars 2007 në 9:50 të mëngjesit dhe se avokati M.R. kishte 
arritur në të njëjtën ditë në 6:45 p.m. Raporti i Pjesëmarrjes F/949, i cili është 
në dosjen e çështjes, tregon se i akuzuari i parë u soll në stacionin e policisë 
më 13 mars 2007 në 2 të darkës dhe u mbajt atje. Ai u arrestua të nesërmen, siç 
konstatohet nga gjykata e shkallës së parë. Megjithatë, nuk është e vërtetë se 
avokati M.R. erdhi në stacionin e policisë në orën 6:45.: shkoi në 7:45 të darkës, 
e cila tregon se pretendimet e të akuzuarit të parë janë të vërteta. Ky fakt mund të 
ishte vërtetuar nga provat e avokatit G.M., që përfaqësonte të akuzuarin e parë 
gjatë hetimit ...”
55. Më 17 dhjetor 2009, Gjykata Supreme, duke vepruar si gjykatë e apelit të 

fundit, hodhi poshtë apelin e kërkuesit si të pabazuar. Pasi Gjykata theksoi se, 
të dhënat e deklaratës së kërkuesit sugjeruan që ai kishte zgjedhur M.R. për 
ta përfaqësuar gjatë marrjes në pyetje nga policia dhe se M.R. kishte dhënë 
këshilla ligjore adekuate. Gjykata Supreme gjithashtu vuri në dukje se, nuk 
kishte asgjë në dosjen e çështjes që të tregonte se, kërkuesi ishte keqtrajtuar 
ose ishte detyruar të rrëfejë. Pjesa përkatëse e gjykimit thotë:
“Kërkuesi gabimisht argumenton se, gjykata e shkallës së parë ka kryer 

një shkelje të rëndë të procedurës penale, në kundërshtim me nenin 367 § 2 të 
Kodit të Procedurës Penale, të bazuar në bindjen e tij në mbrojtje që ai dha në 
polici në praninë e një avokati mbrojtës, i cili [sipas mendimit të kërkuesit] përbën 
fitimin në mënyrë të paligjshme të provave  për qëllimet e nenit 9 § 2 të Kodit të 
Procedurës Penale, dhe se procesverbali i pyetjes së tij si i dyshuar nga policia (në 
prani të avokatit mbrojtës) duhet pra të përjashtohej nga shkresat e çështjes. Duke 
vepruar kështu, kërkuesi kundërshton arsyetimin e vendimit të shkallës së dytë që 
vërteton se, ligjshmëria e provave nuk ishte prekur nga argumentet e kërkuesit 
se gjatë arrestimit të tij nuk i ishte dhënë ushqim derisa ai kishte rënë dakord të 
përfaqësohej nga M.R. Këto argumente të kërkuesit ishin hedhur poshtë nga 
gjykata e shkallës së dytë në bazë të gjithë informacionit të ngritur zyrtarisht të 
përfshirë në të dhënat e [tij] në pyetjet në praninë e një avokati më 14 mars 2007.

Kjo gjykatë e shkallës së tretë vëren se [kërkesa] në lidhje me çështjen e 
pranisë së një avokati [gjatë marrjes në pyetje], si një kërkesë ligjore për 
ligjshmërinë e provave të marra në këtë mënyrë gjatë hetimit të policisë, lidhet 
me dy kundërshtime. Kundërshtimi i parë ka të bëjë me kufizimin e qasjes së 
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avokatit të zgjedhur prej tij [të pandehurit], dhe kundërshtimi i dytë ka të bëjë 
me presionin e ushtruar mbi të dyshuarit nëpërmjet mohimit të ushqimit (neni 
225 § 8 i Kodit të Procedurës Penale), i cili, në bazë të kërkesës, në fund e bëri 
atë të pranojë përfaqësimin ligjor nga avokati i imponuar për të, M.R., edhe pse 
prindërit e tij kishin marrë tashmë shërbimet e avokatit G.M. në mëngjesin e 14 
marsit të vitit 2007.

Është për t’u theksuar se, gjatë hetimit penal, një numër i personave me një 
sfond të abuzimit të drogës, dhe me lidhje me Đ.V. viktimës në polici, u arrestuan, 
në veçanti nga lagja e Gornja Vežica, dhe ishte në rrjedhën e këtij veprimi që 
i akuzuari, Ivan Dvorski, u kap gjithashtu. Vetëm kur një shkak i mundshëm u 
konstatua, se i akuzuari mund të ketë qenë autori i veprave në fjalë, ai është 
arrestuar më 14 mars 2007 ora 9:50 paradite.

Në të njëjtën kohë babai i të akuzuarit, i cili ishte në Kroaci, ndërsa nëna 
akuzuarit ishte në Itali, janë njoftuar [për arrestimin] nga policia në 2:10 p.m., 
e cila tregon se nga ai moment, babai i të akuzuarit, (pas bisedës telefonike me 
nënën e tij) mund të ketë angazhuar shërbimet e një avokati për të akuzuarin, për 
të cilat ai me siguri do t’i kishte të nevojshme disa kohë. Në rrethana të tilla, kjo 
gjykatë e shkallës së tretë konstaton se, prindërit e të akuzuarit nuk mund të kenë 
nënshkruar tashmë një prokurë për avokatin e zgjedhur për të akuzuarin nga 
1:30 e darkës në ditën në fjalë.

Informacioni tjetër nga të dhënat e arrestimit të të akuzuarit dhe nga të 
dhënat e marrjes në pyetje nga ana e policisë tregojnë se, në 14 mars 2007, siç 
tregohet edhe në të dhënat e arrestimit, i akuzuari u soll në stacionin e policisë 
nr. 3 të Rijekës, dhe, siç është e dukshme nga të dhënat e pyetjeve të Ivan Dvorskit  
nga ana e policisë, avokati mbrojtës M.R. u informua në 6:15 p.m. dhe shkoi në 
stacionin e policisë në 7:45 p.m. dhe i filloi pyetjet në 8:10 p.m. dhe u përfunduan 
në 11 të mbrëmjes, me një pushim në mes orëve 10:35 p.m. dhe 10:38 p.m.

Duhet theksuar se, në pjesën hyrëse të procesverbalit [të marrjes në pyetje të 
tij] i dyshuari Ivan Dvorski shprehimisht ka deklaruar se, ai kishte zgjedhur M.R. 
si mbrojtësin e tij dhe kishte nënshkruar autorizim në favor të tij, dhe të dhënat 
e marrjes në pyetje treguan se, avokati mbrojtës ka pasur pothuajse gjysmë ore 
kohë për konsultim me të dyshuarin para marrjes në pyetje, kohë në të cilën ai 
ishte në gjendje për ta këshilluar atë mbi të drejtat e tij.

Kështu, fakti relevant i cili rrjedh nga veprimi formal procedural përshkruar 
në procesverbalin e marrjes në pyetje të të dyshuarit është se, avokati i zgjedhur 
arriti të paktën gjysmë ore para se pyetjet të fillonin, dhe në konsultim me [të 
dyshuarin] para marrjes në pyetje, ai ishte në gjendje t’i jepte [të dyshuarit] 
këshilla të mirëfillta ligjore, si avokati i tij i zgjedhur.

Ajo që duhet gjithashtu të theksohet është se, thelbi i së drejtës së të dyshuarit 
për të pasur një avokat, të pranishëm gjatë marrjes në pyetje nga ana e policisë, 
qëndron në nevojën për mbrojtjen ligjore të të drejtave të tij, e cila është arsyeja 
pse fillimi, sjellja dhe fundi i këtij veprimi formal [procedural] është regjistruar 
plotësisht në të dhënat [e marrjes në pyetje].

Kjo është arsyeja pse të gjitha argumentet për të kundërtën, siç është 
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përcaktuar në kërkesën kundër vendimit të shkallës së dytë, dhe në veçanti ato 
që lidhen me nevojën për të vënë në dyshim avokatin G.M. si avokat i dytë 
njëkohësisht [i të dyshuarit] i zgjedhur, nuk ka mbështetje në përmbajtjen e 
procesverbalit formal të marrjes në pyetje të të dyshuarit më 14 mars të vitit 
2007, për shkak se të dhënat përmbajnë  informacionin e regjistruar zyrtarisht 
në lidhje me kontaktin  me avokatin e zgjedhur, në kohën kur avokati i zgjedhur 
erdhi në stacionin e Policisë nr. 3 të Rijekas, në kohën kur filloi marrja në pyetje 
e të dyshuarit, periudha në të cilën një pushim i shkurtër u zhvillua, dhe koha kur 
veprimi procedural ka përfunduar, i cili u konfirmua nga i dyshuari dhe avokati 
mbrojtjes i zgjedhur prej tij me një autorizim, pa ndonjë kundërshtim, si për 
përmbajtjen e saj.

Megjithatë, pavarësisht nga fakti se mbrojtja e të akuzuarit në kuadër të 
marrjes në pyetje nga ana e policisë zyrtarisht kënaqi kërkesat e nenit 177 § 5 të 
Kodit të Procedurës Penale, shtyrja e përgjithshme e mbrojtjes, si dhe thelbin e 
mbrojtjes për sa i përket akteve të veçanta, si dhe rrëfimin, të cilat janë siguruar 
vullnetarisht nga i dyshuari, dhe avokati i tij i zgjedhur ishte me siguri në gjendje 
të ketë ndonjë ndikim në këtë, e cila në të njëjtën kohë përjashton mundësinë 
e ushtrimit të ndonjë presioni mendor mbi të dyshuarin, si dhe argumentet e 
tij të mëvonshme në lidhje me avokatin se i është imponuar atij, gjatë hetimit 
të policisë. Në të kundërtën, e drejta e mbrojtjes së të dyshuarit është siguruar 
plotësisht, siç kërkohet në bazë të Kushtetutës dhe Kodit të Procedurës Penale.

Prandaj, nuk ka shkelje të nenit 367 § 2 në lidhje me Nenin 9 § 2 të Kodit të 
Procedurës Penale. Refuzimi i kërkesës për  të pasur procesverbalin e pyetjeve 
të të dyshuarit nga policia, në prani të një avokati të zgjedhur prej tij, përjashtuar 
nga shkresat e çështjes si dhe provave të marra në mënyrë të paligjshme, nuk 
përbën shkelje të të drejtave të tij të mbrojtjes  sepse procesverbali i pyetjes të 
të dyshuarit nga policia në mënyrë të qartë dhe pa dyshim tregon se avokat i 
cili ishte i pranishëm [gjatë marrjes në pyetje] ishte avokati i zgjedhur lirisht 
nga i dyshuari, dhe kjo gjithashtu ndiqet  nga autorizimi i nënshkruar në favor 
të avokatit në fjalë, i cili ka mbrojtur të drejtat e të dyshuarit gjatë marrjes në 
pyetje. Prandaj, refuzimi i kërkesës së mbrojtjes nuk ka pasur ndonjë ndikim 
në ligjshmërinë dhe korrektësinë e gjykimit. Në të njëjtën kohë, nuk ishte e 
nevojshme të marrin në pyetje avokatin e ri të zgjedhur si një dëshmitar dhe, 
për shkaqet e përcaktuara më sipër, faktet e çështjes nuk ishin të pamjaftueshme 
apo gabimisht të themeluara, siç është theksuar edhe në kërkesën e të pandehurit 
kundër vendimit të shkallës së dytë”.
56. Kërkuesi ka parashtruar kërkesën kushtetuese në Gjykatën Kushtetuese 

(Ustavni sud Republike Hrvatske) më 11 mars 2010. Ai u ankua, inter alia, 
se ai kishte qenë i keqtrajtuar,  në mjediset e policisë dhe se ai kishte qenë i 
detyruar të rrëfejë. Ai gjithashtu u ankua se, i ishte mohuar mundësia për të 
pasur një avokat të zgjedhur prej tij për të kryer mbrojtjen e tij. Ai përsëriti 
argumentet e tij nga kërkesat e mëparshme dhe shtoi:
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“Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se, në seancën e Gjykatës së 
Lart, si gjykatë e shkallës së tretë, të mbajtur më 17 dhjetor 2009, mbrojtja tregoi 
se kërkuesi ishte dërguar në stacionin e policisë në 2 p.m. më 13 mars 2007, dhe 
se ky fakt u shfaq në procesverbalin e pjesëmarrjes F/949, i cili ishte në shkresat e 
çështjes. Mbrojtja i kërkoi panelit [të Gjykatës Supreme] që të hedhë një vështrim 
në atë procesverbal. Megjithatë, pas një shqyrtimi të shkurtër të shkresave të 
çështjes është konstatuar se, dokumenti në fjalë nuk mund të gjendet, dhe se do të 
shikohet më vonë. Megjithatë, vendimi i Gjykatës Supreme, duke vepruar si një 
gjykatë e shkallës së tretë, tregon se dokumenti [ende] nuk ishte gjetur... “
57. Më 16 shtator 2010, Gjykata Kushtetuese e hodhi poshtë kërkesën kushtetuese 

të këkuesit. Gjykata Kushtetuese, miratoi arsyetimin e Gjykatës së Lart, e 
vuri në dukje se procedura në tërësi ka qenë e drejtë dhe se nuk kishte asnjë 
provë në shkresat e lëndës se kërkuesi ishte keqtrajtuar ndërsa mbahej në 
arrest në rajonin policor.

II. LIGJI PËRKATËS

A. Ligji i brendshëm
58. Dispozitat përkatëse të Kushtetutës së Republikës së Kroacisë ( USTAV 

Republike Hrvatske, Gazeta Zyrtare nr. 56/1990, 135/1997, 113/2000, 
28/2001, 76/2010) si më poshtë:

Neni 23
“Askush nuk mund t’i nënshtrohet asnjë forme të keqtrajtimit ...”

Neni 29
“Në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve ose të çdo akuze penale 

kundër tij, çdokush ka të drejtë për një proces të rregullt ligjor brenda një afati të 
arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.

Në rast dyshimi për një vepër penale ose kallëzime penale [duke u sjellë], i 
dyshuari, i pandehuri ose i akuzuar ka të drejtë:

...
- Të mbrohet vetë ose me ndihmën e një avokati mbrojtës të  zgjedhur prej 

tij, dhe në qoftë se ai nuk ka mjete të mjaftueshme për të paguar ndihmën ligjore, 
do t’i jepet falas garantuar  me ligj,

... “
59. Dispozitat përkatëse të Kodit Penal (Kazneni zakon, Gazeta Zyrtare nr. 

110/1997, 27/1998, 129/2000, 51/2001, 105/2004, 84/2005, 71/2006) 
mundësojnë:
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VRASJE E RENDE
Neni 91

“Një dënim me burgim, jo më pak se dhjetë vjet ose me burgim afatgjatë 
duhet të vendoset mbi të gjithë ata që:

...
6. vret dikë tjetër në mënyrë për të kryer ose për të mbuluar një vepër tjetër 

penale,
... “

GRABITJA
Neni 218

“(1) Kushdo që, duke përdorur forcën kundër një personi ose që kërcënon 
me një sulm të drejtpërdrejtë në jetën e një personi, merr pasurinë 
e luajtshme nga një tjetër me qëllim që në mënyrë të paligjshme ta 
përvetësojë dënohet me burg prej një deri në dhjetë vjet.

(2)  Nëse kryerësi kryen grabitje, si një anëtar i një grupi apo i një organizate 
kriminale, ose në qoftë se, gjatë grabitjes, është përdorur një armë ose 
instrument i rrezikshëm, autori dënohet me burgim prej tre deri në 
pesëmbëdhjetë vjet.”

RREZIKIMI I JETËS DHE PRONËS NGA AKTET OSE MJETET 
E RREZIKSHME

Neni 263
“(1) Kushdo që rrezikon jetën apo atë të të tjerëve ose pasurinë me vlerë 

të konsiderueshme duke filluar një  zjarr ... dënohet me burgim prej 
gjashtë muajve deri në pesë vjet.

...
(3) Nëse vepra penale nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni kryhet në një vend 

ku një numër i madh njerëzish janë mbledhur ... kryesi dënohet me 
burgim prej një deri në tetë vjet.

... “

VEPRAT PENALE TË RËNDA KUNDËR SIGURISË PUBLIKE
Neni 271
“(1) Në qoftë se, si rezultat i veprës penale të përmendur në nenin 263, para-

grafi 1 .., të këtij Kodi, janë shkaktuar lëndime të rënda trupore ndaj një tjetri ose 
dëme të shumta materiale, kryesi dënohet me burgim për një deri në tetë vjet. “
60. Dispozitat përkatëse të Kodit të Procedurës Penale (Zakon o kaznenom 

postupku, Gazeta Zyrtare nr. 110/1997, 27/1998, 58/1999, 112/1999, 58/2002, 
143/2002 dhe 62/2003) ofrojnë si në vazhdim:
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Neni 62
“(1) I pandehuri mund të përfaqësohet nga një avokat në çdo fazë të proce-

dimit, si dhe para fillimit të tyre, kur përcaktohet me ligj. ...
(4) kujdestari ligjor i të pandehurit, bashkëshorti ose bashkëshort sipas 

common law, të afërmit e gjakut linearë, prindi adoptues ose fëmija i 
adoptuar, vëllai apo prindi birësues mund të punësojë një avokat për të 
pandehurin, nëse i pandehuri refuzon shprehimisht këtë.

...
(6)  Një avokat mbrojtës duhet të paraqesë autorizimin e tij të avokatit 

tek autoritetet për kryerjen e procedurës. I pandehuri mund të japë 
autorizimin me gojë për një avokat para organit që zbaton procedurën, 
rast në të cilin duhet hyrë në të dhënat.”

Neni 177
(5) Gjatë hetimit organet e policisë duhet ta informojnë të dyshuar në 

pajtim me nenin 225, paragrafi 2, të këtij Kodi. Me kërkesë të të 
dyshuarit, autoritetet policore do të lejojnë atë për të marrë një avokat 
dhe për këtë qëllim do të ndalet duke intervistuar të dyshuarin derisa 
të shfaqet avokati ose në tre orët e fundit nga momenti kur i dyshuari 
kërkohet të caktojë avokatin... Në qoftë se rrethanat tregojnë se, avokati 
i zgjedhur nuk do të jetë në gjendje të paraqitet brenda kësaj periudhe 
kohore, autoritetet policore do të lejojnë të dyshuarin për të caktuar një 
avokat nga lista e avokatëve në detyrë ku i jepet autoritetit kompetent 
të policisë nga qarkue  degët e Dhomës së Avokatëve të Kroacisë ... 
Nëse i dyshuari nuk mund të punësojë një avokat apo nëse avokati i 
kërkuar nuk paraqitet brenda afatit të lejuar, autoritetet policore mund 
të rifillojnë të intervistojnë të dyshuarin ... Prokurori i Shtetit ka të 
drejtë të jetë i pranishëm gjatë marrjes në pyetje. Të dhënat e [çdo] 
deklarate të dhënë nga i pandehuri tek autoritetet policore në prani të 
një avokati mund të përdoren si dëshmi në procedurën penale.

Neni 225
“...
(2) I akuzuari do të informohet për akuzat dhe bazën e dyshimit kundër tij, si 

dhe të drejtën e tij për të qëndruar i heshtur.
... “

61. Kodi i Procedurës Penale, i ndryshuar në vitin 2011, parashikon si më poshtë:

Neni 502
“...
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(2) Dispozitat në lidhje me rishikimin e procedurës penale do të zbatohen në 
rastin e një kërkese për rishikimin e çdo vendimi të formës së prerë për shkak të 
një vendimi të formës së prerë të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, 
me të cilin është gjetur një shkelje e të drejtave dhe lirive bazë nga Konventa për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore.

(3) Kërkesa për rishikim të procedurës për shkak të një vendimi të formës së 
prerë të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut mund të parashtrohet brenda 
afatit prej tridhjetë ditësh duke filluar nga data në të cilën vendimi i Gjykatës 
Evropiane të të Drejtave të Njeriut bëhet i formës së prerë.”

Neni 574
“...
(2) Në qoftë se, para hyrjes në fuqi të këtij Kodi vendimi miratohet  në 

lidhje me të cilin mjeti juridik është në dispozicion në përputhje me dispozitat e 
legjislacionit përkatës për procedurat [në të cilën u miratua vendimi], ... dispozitat 
e legjislacionit do të jenë të aplikueshme [në procedurën lidhur me mjetin juridik], 
përveç kur parashikohet ndryshe në këtë Kod.

(3) Nenet 497-508 të këtij Kodi në përputhje me rrethanat do të jenë të 
zbatueshme për kërkesat për rihapjen e procedimeve penale të bëra në bazë të 
Kodit të Procedurës Penale (Gazeta Zyrtare nr. 110/1997, 27/1998, 58/1999, 
112/1999, 58/2002, 143/2002, 62/2003 dhe 115/2006). “

B. Materiale relevante të ligjit ndërkombëtar 
E drejta e aksesit të një avokati të zgjedhur prej dikujt gjatë ndalimit nga policia

(A) Këshilli i Evropës
(I) Rregulloret e miratuara nga Komiteti i Ministrave

62. Rregulla 93 e Rregullave Standarde Minimale për Trajtimin e të Burgosurve 
(Rezoluta (73) 5 e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës) parashikon:
“Një i burgosur i paprovuar me të drejtë, sa më shpejt që ai është i burgosur, 

duhet të zgjedhë përfaqësimin e tij ligjor ... dhe të pranojë vizita nga këshilltari 
i tij ligjor me synimin për mbrojtjen e tij dhe për të përgatitur dhe për të marrë, 
udhëzime të fshehta. Me kërkesën e tij, atij do t’i jepen të gjitha lehtësirat e 
nevojshme për këtë qëllim. ... Intervistat midis të burgosurit dhe këshilltarit të tij 
ligjor mund të vëzhgohet, por jo të dëgjohet, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të 
tërthortë, të një zyrtari të policisë ose të institucionit.”
63. Për më tepër, Rekomandimi Rec (2006) 2 i Komitetit të Ministrave për shtetet 

anëtare të Këshillit të Evropës mbi Rregullat Evropiane të Burgjeve, miratuar 
më 11 janar 2006 në takimin e 952-të të Zëvendës Ministrave, parashikon si 
më poshtë, për sa ka lidhje:
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“Këshilla ligjore
23.1 Të gjithë të burgosurit kanë të drejtë për këshilla ligjore, dhe autoritetet 

e burgut duhet t’i mundësojnë atyre lehtësirat e nevojshme për të pasur 
akses në këshilla të tilla.

23.2 Të burgosurit mund të konsultohen në çdo çështje ligjore me një 
këshilltar ligjor të zgjedhjes së tyre dhe me shpenzimet e tyre....

23.5 Një autoritet gjyqësor, në rrethana të jashtëzakonshme, mund të 
autorizojë kufizime për konfidencialitetin e tillë për të parandaluar 
krimin e rëndë ose shkeljet e mëdha të sigurisë të burgut dhe të sigurisë. 

(Ii) Raporti i Qeverisë kroate për vizitë në Kroaci, i kryer nga Komiteti 
Evropian për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit Çnjerëzor ose 
Degradues apo Ndëshkimit (CPT) nga 4 në 14 maj 2007

64. Pjesa përkatëse e këtij raporti vijon si më poshtë:
“18. Shumica e personave të intervistuar nga delegacioni gjatë vizitës së vitit 

2007 treguan se, ata ishin informuar për të drejtën e tyre për një avokat 
menjëherë pas arrestimit. Megjithatë, si gjatë vizitave të mëparshme, 
u duk se shumë nga personat e ndaluar nga policia ishin lejuar për të 
ushtruar këtë të drejtë vetëm pak kohë pas arrestimit, sidomos pasi ishte 
marrë prej tyre një deklaratë në lidhje me një vepër të veçantë penale.

Fakti që personat e thirrur në stacionin policor për “biseda informative” 
ende nuk janë lejuar të kenë qasje në një avokat është një çështje e shqetësimit 
të vazhdueshëm të Komitetit. Oficerët e policisë të intervistuar nga delegacioni 
thanë se, në kuadër të “bisedimeve” të tilla, qasje për një avokat mund të jepet 
vetëm kur një person shpallet zyrtarisht i dyshuar.

Në dritën e sa më sipër, CPT-ja sërish i bën thirrje autoriteteve kroate të 
marrin hapa efektive pa vonesa të mëtejshme për të siguruar që e drejta e qasjes 
për  avokat (duke përfshirë të drejtën për të patur të pranishëm avokatin gjatë 
marrjes në pyetje nga policia) të  gëzohet nga të gjithë personat e ndaluar nga 
policia, që nga fillim të privimit të tyre nga liria. Kjo e drejtë duhet të zbatohet 
jo vetëm për të dyshuarit për vepra penale, por edhe për të gjithë ata që në bazë 
të një detyrimi ligjor për të marrë pjesë - dhe qëndrojnë në - një seli të policisë. 
Nëse është e nevojshme, ligji duhet të ndryshohet. Natyrisht, fakti që një person 
i paraburgosur ka deklaruar se ai dëshiron që të kenë qasje në një avokat nuk 
duhet të pengojë policinë nga fillimi i marrjes në pyetje / intervistonin atë për 
çështje urgjente para se të arrijë avokati. Dispozita gjithashtu mund të bëhet 
për zëvendësimin e një avokati, i cili pengon zhvillimin e duhur të një pyetje, 
në kuptimin që një mundësi e tillë duhet të jetë rreptësishtë e kufizuar dhe i 
nënshtrohet masave mbrojtëse të përshtatshme.
19. CPT-ja është e shqetësuar se, gjatë vizitës të vitit 2007, sistemi i ndihmës 
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juridike kroate shfaqi të njëjtat mangësi si në vitin 2003. Në shumë raste, 
sipas detyrës zyrtare avokatët nuk kishin pasur asnjë kontakt me personat e 
ndaluar deri në seancën e parë gjyqësore. Përveç kësaj, në disa raste, personat 
e ndaluar shprehën skepticizëm në lidhje me pavarësinë e detyrës zyrtare të 
avokatëve nga policia. CPT-ja rekomandon që të rishikohet përsëri sistemi i 
ndihmës juridike falas për personat e ndaluar, për të siguruar efektivitetin e 
saj nga fillimi i ndalimit nga policia. Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet 
çështjes së pavarësisë së avokatëve ex officio nga policia. “

(Iii)  Raporti i Qeverisë kroate për vizitën në Kroaci të kryer nga KPT-ja 
nga 19 deri në 27 shtator 2012

65. Pjesa përkatëse e këtij raporti vijon si më poshtë:
“19. Delegacioni i CPT-së gjithashtu mori në konsiderate disa pretendime 

se personat e ndaluar nuk kanë qenë në gjendje të kenë qasje në një 
avokat të emëruar nga ana e tyre, pasi policët konsiderojnë se detyra e 
tyre e vetme ishte që të kontaktonin avokatë ex officio nga lista e tyre  
standarde në vend që të kontaktonin një avokat të veçantë direkt.

CPT rekomandon që oficerëve të policisë t’i kujtohet se personat e privuar 
nga liria nga ana e policisë kanë të drejtën e aksesit tek një avokat i zgjedhur 
prej tyre; nëse një person i ndaluar kërkon një avokat të caktuar, atëherë ky 
kontakt duhet të mundësohet; avokati ex officio nga lista e standardeve duhet të 
kontaktohet vetëm nëse përmendet që  në fillim që avokati nuk mund të arrihet 
ose nuk paraqitet.”

(B) Kombet e Bashkuara
Pakti Ndërkombëtar mbi të Drejtat Civile dhe Politike

66. Neni 14 § 3 (b) të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike 
(ICCPR) parashikon që, çdo person i akuzuar për një vepër penale ka të drejtë 
“ të ketë kohën dhe lehtësitë e përshtatshme për përgatitjen e mbrojtjes dhe 
për të komunikuar me avokatin e zgjedhur prej tij “.

LIGJI
I. PRETENDIMI PËR SHKELJE TË NENIT 6 §§ 1 dhe 3 (c) 
    TË KONVENTËS

67. Kërkuesi u ankua se, ai nuk kishte pasur gjykim të drejtë, sepse ai nuk ishte 
lejuar që të përfaqësohej nga avokati G.M. gjatë marrjes në pyetje nga policia. 
Ai u mbështet në nenin 6 §§ 1 dhe 3 (c) të Konventës, i cili, në lidhje me këtë 
çështje, parashikon si më poshtë:

“1.  Në përcaktimin e ... çdo akuze penale kundër tij, çdokush ka të drejtë 
për një proces ... të drejtë ... nga [një] ... gjykatë ...

3.  Çdo i akuzuar për një vepër penale ka të drejtat minimale të mëposhtme:
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(C) të mbrohet vetë ose të ndihmohet nga një mbrojtës i zgjedhur prej tij ose, 
në qoftë se ai nuk ka mjete të mjaftueshme për të paguar ndihmën ligjore, do t’i 
jepet falas për interesat e drejtësisë;

A. Përfundimet e Dhomës
68. Dhoma e përqendroi vlerësimin e saj në çështjen e së drejtës së kërkuesit për 

të mbajtur një avokat të zgjedhur prej tij dhe nëse, si rezultat nuk e ka pasur 
këtë mundësi, ai u mbulua nga një mjedis shtrëngues për të inkriminuar veten 
pa të mirën e mjeteve ligjore efektive. Ajo arriti në përfundimin se, duke 
pasur parasysh se kërkuesi nuk ishte ankuar për cilësinë e shërbimit të ofruar 
nga avokati M.R., se gjykata kishte drejtuar kërkesën e kërkuesit në lidhje me 
përfaqësimin e tij të gjatë marrjes në pyetje nga policia; Rrëfimi i kërkuesit 
nuk ishte në qendër të rastit të prokurorisë; dhe nuk kishte asnjë provë se ishte 
ushtruar ndonjë presion mbi kërkuesin që të rrëfehej. Duke parë drejtësinë e 
procedurës në tërësi, Dhoma konkludoi se të drejtat e mbrojtjes së kërkuesit 
nuk ishin paragjykuar në mënyrë të pakthyeshme, e as e drejta e tij për gjykim 
të drejtë në bazë të nenit 6 të Konventës nuk është prekur negativisht. Dhoma 
konkludoi se, nuk kishte pasur shkelje të nenit 6.

B. Parashtrimet e palëve në Dhomën e Lart
1. Kërkuesi

69. Kërkuesi argumentoi se, kur u mor në pyetje nga policia ai kishte kërkuar 
avokatin G.M. për ta përfaqësuar atë pasi G.M. kishte qenë avokati i tij në 
një rast tjetër dhe kërkuesi e besonte atë. Për më tepër, prindërit e tij kishin 
punësuar G.M. për ta përfaqësuar atë. Megjithatë, G.M. ishte penguar nga 
policia për shkak të takimit me të.

70. Policia nuk e kishte paraqitur atë me një listë të avokatëve nga të cilët do të 
zgjidhej mbrojtësi i tij. Një tjetër avokat, M.R., ishte thirrur nga policia dhe i 
ishin dhënë vetëm njëzet e pesë minuta që të këshillohej me kërkuesin, i cili, 
dhënë kompleksitetit dhe seriozitetit të akuzave kundër tij, e kishte të qartë se 
nuk ishin të mjaftueshme. M.R. kishte kërkuar që policia të fillonte marrjen 
në pyetje sa më shpejt që të jetë e mundur, duke pasur parasysh orët e vona.

2. Qeveria
71. Qeveria argumentoi se, kërkuesi kishte qenë tashmë në dijeni rreth orës 2 

darkës më 13 mars 2007 se policia dëshironte ta pyeste në lidhje me tre vrasje, 
grabitje dhe zjarr vënie, por ai nuk kishte tentuar të kontaktonte avokatin 
G.M. para marrjes në pyetje.

72. Kur u arrestua nga policia në 9:50 paradite më 14 mars 2007, kërkuesi kishte 
hequr dorë që në fillim për  të drejtën e tij për një avokat. Rreth tetë orë më 
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vonë kishte ndryshuar mendjen dhe kërkoi  për një avokat. Policia më pas 
i kishte paraqitur atij një listë të avokatëve  të Qarkut Primorsko-Goranska 
të mbrojtjes penale, nga të cilat ai kishte zgjedhur M.R. me vullnetin e tij të 
lirë. Pas mbërritjes së M.R., ai kishte nënshkruar një autorizim për avokatin, 
pa u detyruar në këtë mënyrë nga ana e policisë. Prandaj, M.R. kishte qenë 
avokati i zgjedhur nga vetë kërkuesi. Qeveria theksoi se, këto ishin faktet dhe 
pretendimet e tjera të kërkuesit e, pikërisht ato në lidhje me avokatin G.M., 
arrinin në spekulime.

73. Qeveria parashtroi më tej se, nuk kishte pasur asnjë dëshmi se G.M. kishte 
pasur një autorizim më 14 mars të vitit 2007, të nënshkruar nga ai ose prindërit 
e kërkuesit. Edhe në qoftë se G.M. ka qenë avokati i caktuar nga secili prej 
prindërve të kërkuesit, ai nuk kishte qenë avokati i përzgjedhur nga kërkuesi 
pasi ai kishte zgjedhur M.R. për ta përfaqësuar.

74. Kërkuesi është marrë në pyetje nga policia në raste të shumta të mëparshme 
(ai ishte arrestuar njëzet e dy herë në të kaluarën), dhe kishte qenë për këtë 
arsye e njihte me situatën në të cilën ndodhej. Në secilin nga këto raste ai ishte 
përfaqësuar nga një avokat tjetër. Sikur ai dëshironte që G.M. ta përfaqësonte 
atë, ai do të kishte treguar në polici. Megjithatë, ai nuk e kishte bërë këtë.

75. Kërkuesi nuk ishte ankuar në gjykatat e brendshme në lidhje me cilësinë 
e shërbimit të ofruar nga avokati M.R. Qeveria argumentoi se, gjykatat e 
brendshme kishin dhënë arsyetim të përshtatshëm në përgjigje të ankesës 
së kërkuesit se ai nuk kishte qenë i përfaqësuar nga një avokat i zgjedhjes 
së tij gjatë marrjes në pyetje në stacionin policor. Fakti se, kërkuesi kishte 
zgjedhur të rrëfejë për akuzat kundër tij nuk ishte e pazakontë, pasi ai kishte 
pranuar më parë për kryerjen e krimeve me të cilën ai kishte qenë i ngarkuar 
në procedurat penale të ndryshme, duke përfshirë në një rast në praninë e 
avokatit G.M.

C. Vlerësimi i Dhomës së Lart
1. Parimet e përgjithshme

76. Gjykata rithekson se, edhe nëse qëllimi kryesor i nenit 6 të Konventës, për 
aq sa procedurat penale janë të lidhura, është që të sigurojë një gjykim të 
drejtë nga një “gjykatë” kompetente për të përcaktuar “çdo akuzë penale”, 
ajo nuk ndjek faktin se neni nuk aplikohet në procedurën paraprake. Kështu, 
Neni 6 - sidomos paragrafi 3 i tij - mund të jetë i rëndësishëm para se rasti të 
dërgohet për gjykim, nëse dhe për aq sa drejtësia e gjykimit është përgjegjëse 
për cenimet e rënda nga një dështim fillestar në përputhje me dispozitat e tij. 
Ashtu si Gjykata ka mbajtur tashmë në vendimet e saj të mëparshme, e drejta 
e përcaktuar në nenin 6 § 3 (c) të Konventës është një element, ndër të tjera, i 
konceptit të gjykimit të drejtë në procedurat penale të përfshira në nenin 6 § 1 
( shih Imbrioscia k. Zvicrës, 24 nëntor 1993, §§ 36 dhe 37,. Seria A, nr. 275, 
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dhe Salduz k. Turqisë [GC], nr. 36391/02, § 50, GJEDNJ 2008).
77. Gjykata është shprehur se, në mënyrë për të ushtruar të drejtën e tij të mbrojtjes, 

i akuzuari normalisht duhet të lejohet të ketë përfitimin efektiv me ndihmën 
e një avokati nga fazat fillestare të procedurës, për shkak se ligjet kombëtare 
mund të bashkëngjisin pasoja në qëndrimin e të akuzuarit në fazat fillestare 
të marrjes në pyetje nga policia, të cilat janë vendimtare për perspektivat e 
mbrojtjes në çfarëdo procedure penale të mëvonshme (shih Salduz, cituar 
më lart, § 52). Gjykata ka pranuar gjithashtu se, i akuzuari shpesh e gjen 
veten në një pozitë veçanërisht të cenueshme në atë fazë të procedurës, dhe 
në shumicën e rasteve kjo mund të kompensohet vetëm me ndihmën e një 
avokati, detyra e të cilit është, ndër të tjera, të ndihmojë për të siguruar që e 
drejta e të akuzuarit për të mos u vetë-inkriminuar të respektohet (ibid, § 54;. 
shih gjithashtu Pavlenko k. Rusisë, nr. 42371/02, § 101, 1 prill 2010).

78. Në këto rrethana, Gjykata e konsideron të rëndësishme që nga fazat fillestare 
të procedurës, një person i akuzuar për një vepër penale që nuk dëshiron të 
mbrohet vetë duhet të jetë në gjendje të ketë burime për ndihmë ligjore të 
zgjedhur prej tij (për arsyetim më të detajuar të shihni Martin k. Estonisë, 
nr. 35985/09, §§ 90 dhe 93, 30 maj 2013). Kjo rrjedh nga formulimi i nenit 
6 § 3 (c), i cili garanton se, “çdo i akuzuar për një vepër penale ka të drejtat 
minimale të mëposhtme: ... për të mbrojtur veten e tij ... nëpërmjet ndihmës 
ligjore të zgjedhur prej tij ... “, dhe është e njohur në përgjithësi në standardet 
ndërkombëtare të të drejtave të njeriut si një mekanizëm për të siguruar një 
mbrojtje efektive për të akuzuarin. Gjykata thekson se, drejtësia e procedurës 
kërkon që i akuzuari duhet të jetë në gjendje të marrë të gjithë gamën e 
shërbimeve të lidhura në mënyrë specifike me asistencën ligjore (shih Dayanan 
k. Turqisë, nr. 7377/03, § 32, 13 tetor 2009, dhe paragrafi 110 më poshtë).

79. Pavarësisht rëndësisë së marrëdhënieve të besimit mes avokatit dhe klientit 
të tij, kjo e drejtë nuk është absolute. Ajo domosdoshmërish i nënshtrohet 
kufizimeve të caktuara, ku ndihma juridike në fjalë është falas dhe gjithashtu 
kur duhet  të vendoset nga gjykatat nëse interesat e drejtësisë kërkojnë që i 
akuzuari të mbrohet nga një avokat i caktuar nga ana e tyre (shih Croissant  k. 
Gjermanisë, 25 shtator 1992, § 29, seria A nr. 237-B). Gjykata është shprehur 
vazhdimisht se, autoritetet kombëtare duhet të kenë parasysh dëshirat e të 
pandehurit për zgjedhjen e tij ose të saj të përfaqësimit ligjor, por mund të 
pranojnë këto dëshira, kur ka shkaqe të rëndësishme dhe të mjaftueshme për 
mbajtjen se është e domosdoshme e në interes të drejtësisë ( ibid, § 29; shih 
gjithashtu Meftah dhe të tjerët kundër Francës [GC], nr. 32911/96, 35237/97 
dhe 34595/97, § 45, GJEDNJ 2002 VII;.... Mayzit k. Rusisë, nr. 63378/00, 
§ 66, 20 janar 2005;.. Klimentyev kundër Rusisë, nr. 46503/99, § 116, 16 
nëntor 2006;.. Vitan kundër Rumanisë, nr. 42084/02, § 59, 25 mars 2008: 
Pavlenko, cituar më lart, § 98 ,.. Zagorodniy k. Ukrainës, nr. 27004/06, § 52, 
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24 nëntor 2011, dhe Martin, cituar më lart, § 90). Kur baza të tilla mungojnë, 
një kufizim në zgjedhjen e lirë të avokatit mbrojtës do të sillte shkelje të nenit 
6 § 1 së bashku me paragrafin 3 (c) nëse është ndikuar negativisht në mbrojtjen 
e kërkuesit, varësisht prej procedurës në tërësi (ibid., § 31; shih gjithashtu 
Meftah dhe të tjerë, cituar më lart, §§ 46-47; Vitan, cituar më lart, §§ 58-64; 
Zagorodniy, cituar më lart, §§ 53-55; dhe Martin, të cituar më lart, §§ 90-97).

80. Për më tepër, duke pasur parasysh vlerësimet e përmendura më lart, pasi 
Gjykata ka afirmuar në vendimin e saj të Salduz, në mënyrë që e drejta për 
një gjykim të drejtë të mbetet «praktike dhe efektive”, neni 6 § 1 kërkon 
që, si rregull, e drejta për një avokat duhet të sigurohet nga pyetja e parë që 
një i dyshuar nga policia, nëse nuk është demonstruar në dritën e rrethanave 
të veçanta të secilit rast se ka arsye të forta për ta kufizuar këtë të drejtë. 
Edhe aty ku arsyet janë të forta mundet të justifikohet mohimi i së drejtës 
për një avokat, një kufizim i tillë - pavarësisht justifikimit të saj - nuk duhet 
të paragjykojë padrejtësisht të drejtat e të akuzuarit në bazë të Nenit 6. Të 
drejtat e mbrojtjes, në parim, do të paragjykohen në mënyrë të pakthyeshme 
kur deklaratat e bëra gjatë marrjes në pyetje nga policia, pa një avokat të 
pranishëm, janë përdorur për një bindje inkriminuese (shih Salduz, cituar më 
lart, § 55-57 dhe shih gjithashtu Panovits k. Qipros, nr. 4268/04, § 66, 11 
dhjetor 2008).

81. Ndryshe nga Salduz, ku të akuzuarit, të mbajtur në paraburgim, kanë mohuar 
aksesin për një avokat gjatë marrjes në pyetje nga policia, rasti në fjalë ka 
të bëjë me një situatë ku kërkuesit i është ofruar akses për  një avokat nga 
pyetja e tij e parë, por jo - në bazë të kërkesës së tij - një avokat i zgjedhur 
prej tij. Në kontrast me rastet që përfshijnë mohimin e aksesit, kërkesa më e 
butë e arsyeve “të rëndësishme dhe të mjaftueshme”, është zbatuar në situata 
të ngritura në çështje më serioze të «mohimin të zgjedhjes”. Në raste të tilla 
detyra e Gjykatës është të vlerësojë nëse, në dritën e procedurës në tërësi, 
të drejtat e mbrojtjes janë “ndikuar negativisht” në një masë të tillë që të 
dëmtojnë ndershmërinë e tyre të përgjithshme (shih, për shembull, Croissant, 
cituar më lart, § 31; Klimentyev, cituar më lart, §§ 117-118, dhe Martin, të 
cituar më lart, §§ 96-97).

82. Kjo është prova e fundit që do të zbatohet në rastin konkret. Në sfondin e 
mësipërm, Gjykata vlerëson se hapi i parë duhet të jetë për të vlerësuar nëse 
është treguar, në dritën e rrethanave të veçanta të secilit rast, se ka pasur arsye 
përkatëse dhe të mjaftueshme për mbizotërimin ose pengimin e dëshirës 
së të pandehurit të tij ose të saj mbi zgjedhjen e përfaqësimit ligjor. Aty 
ku nuk ekzistojnë arsye të tilla, Gjykata duhet të vazhdojë për të vlerësuar 
drejtësinë e përgjithshme të procedurës penale. Për të bërë vlerësimin e saj, 
Gjykata mund të marrë parasysh një sërë faktorësh, duke përfshirë natyrën e 
procedurave dhe zbatimin e kërkesave të caktuara profesionale (shih Meftah 
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dhe të tjerë, cituar më lart, §§ 45-48, dhe Martin, të cituar më lart, § 90); 
rrethanat për caktimin e avokatit dhe ekzistencën e mundësive për ta  sfiduar 
këtë (ibid, §§ 90-97.); efektivitetin e ndihmës së avokatit (shih Croissant, 
cituar më lart § 31, dhe Vitan, cituar më lart §§ 58-64); nëse është respektuar 
privilegji i të akuzuarit kundër vetë-inkriminimit (shih Martin, cituar më lart, 
§ 90); mosha e të akuzuarit (ibid, § 92.); dhe përdorimi nga gjykata e shkallës 
së parë të çdo deklarate e të dhëne nga të akuzuarit në atë kohë (shih, për 
shembull, Croissant, cituar më lart, § 31, Klimentyev, cituar më lart, §§ 117-
118, dhe Martin, të cituar më lart, §§ 94 -95). Ajo është më e ndërgjegjshme 
se, Konventa ka për qëllim të garantojë të drejtat që janë praktike dhe efektive 
dhe jo teorike dhe iluzive (shih, midis shumë autoriteteve të tjerë, Airey k. 
Irlancës, 9 tetor 1979, § 24, seria A nr. 32;.. Imbrioscia, cituar më lart, § 38;. 
Goddi kundër Italisë, 9 prill 1984, § 30, seria A nr. 76,. dhe Salduz, cituar 
më lart, § 55), dhe se në përcaktimin e të drejtave të Konventës duhet shpesh 
të shikojmë përtej paraqitjes dhe të përqendrohemi në realitetin e gjendjes 
(shih, ndër të tjera, Delcourt kundër Belgjikës, 17 janar 1970, § 31, seria A 
nr. 11;... De Jong, Bajlet dhe Van den Brink kundër Holandës, 22 maj 1984 
§ 48, seria A nr . 77; Pavlenko, cituar më lart, § 112,. dhe Erkapić kundër 
Kroacisë, nr. 51198/08, §§ 80-82, 25 prill 2013).. Në rastet kur i akuzuari nuk 
kishte përfaqësues ligjor, Gjykata gjithashtu mori në konsideratë mundësinë e 
dhënë për të akuzuarin për të sfiduar vërtetësinë e provave dhe të kundërshtojë 
përdorimin e saj (shih Panovits, cituar më lart, § 82), nëse i akuzuari është në 
paraburgim (Salduz, cituar më lart, § 60); nëse deklarata të tilla përbëjnë një 
element të rëndësishëm mbi të cilin është bazuar dënimi dhe forcën e provave 
të tjera në rastin konkret (Salduz, cituar më lart, § 57, dhe Panovits cituar më 
lart, §§ 76 dhe 82).

2. Zbatimi i këtyre parimeve në çështjen në fjalë
(A) A ishte kërkuesi i përfaqësuar nga një avokat i zgjedhur në bazë të 

zgjedhjes së tij të lirë?
83. Më 14 mars 2007, mes orës 8:10 të darkës dhe 11 të darkës, kërkuesi ishte në 

pyetje si i dyshuar nga policia në praninë e një avokati, M.R. (shih paragrafët 
20 dhe 21 më lart). Deklarata e kërkuesit në polici është përdorur si dëshmi 
në procedurën penale kundër tij (shih, nga ana tjetër, Bandaletov k. Ukrainës, 
nr. 23180/06, §§ 60 dhe 68, 31 Tetor 2013).

84. Sipas Qeverisë, vetëm fakti i caktuar në lidhje me përfaqësimin e kërkuesit 
gjatë marrjes në pyetje të policisë ishte se ai kishte zgjedhur me vullnetin e 
tij të lirë për tu përfaqësuar  nga M.R .; çdo pretendim në lidhje me dëshirën 
e kërkuesit të përfaqësohet nga një avokat tjetër, G.M., ishin spekulime të 
pastra (shih paragrafët 68-70 më lart).

85. Pretendimet e kërkuesit mbi shtrëngimin janë shpallur të papranueshme nga 
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Dhoma (shih vendimin e dhomës 28 nëntor 2013, § 73). Gjykata gjithashtu 
vëren konstatimin nga ana e gjykatave kombëtare, me ndihmën e një eksperti 
të shkrimit të dorës, që kërkuesi në të vërtetë e ka nënshkruar autorizimin në 
favor të avokatit M.R. (shih paragrafin 39 më lart).

86. Megjithatë, Gjykata vëren se tashmë në mëngjesin e 14 marsit 2007, avokati 
G.M. informuar nga Zv/Prokurorët e Shtetit të Rijeka, D.K. dhe I.B., mbi 
përpjekjen e tij të pasuksesshme për të kontaktuar kërkuesin, i cili ishte në 
Stacionin Policor të Rijekës. Një shënim zyrtar është bërë për këtë qëllim dhe 
gjykata e qarkut të Rijeka gjithashtu u informua menjëherë (shih paragrafin 
14 më lart). Në ankesën e tij, depozituar më pasditen e 14 mars 2007 me 
Shefin e Departamentit të Policisë Primorsko-Goranska, z. V., G.M. pretendoi 
se ai ishte përpjekur përsëri për të parë kërkuesin  mes 3 të darkës dhe 3.30 të 
darkës, por kishte thënë sërish nga policia për t’u larguar.

87. Një ditë më pas në pyetjen nga policia, kur kërkuesi ishte sjellë para gjykatësit 
hetues dhe ishte pyetur kush ishte avokati i tij, ai u ankua se nuk kishte 
punësuar M.R. dhe se ai kishte kërkuar shprehimisht që të përfaqësohet nga 
G.M. gjatë marrjes në pyetje nga policia. Ai pretendoi se, policia nuk e kishte 
informuar atë se G.M. ishte përpjekur për ta kontaktuar atë. Në atë moment, 
gjatë marrjes në pyetje të tij nga ana e gjykatësit hetues, kërkuesi nuk ishte 
më i përfaqësuar nga M.R. por nga G.M. (Shih paragrafin 22 më lart).

88. Në kërkesën e tij të mëtejshme të 16 mars 2007 për gjykatësin hetues, 
G.M. e përshkroi sjelljen e policisë në mënyrë të detajuar dhe transmetoi 
kundërshtimet e tij në këtë drejtim (shih paragrafin 23 më lart).

89. Gjithashtu, gjatë gjykimit kërkuesi u ankua në lidhje me refuzimin e policisë 
për të lejuar avokatin G.M. për ta kontaktuar atë më 14 mars 2007 dhe i kërkoi 
gjykatës për të dëgjuar provat nga G.M., por kërkesa e tij ishte refuzuar si e 
parëndësishme (shih paragrafin 44 më lart).

90. Në të gjitha këto parashtresa është thënë se, G.M. kishte qenë i punësuar 
nga prindërit e kërkuesit për të përfaqësuar atë gjatë marrjes në pyetje nga 
policia dhe se policia kishte mohuar G.M. për qasje, edhe pse ai kishte ardhur 
në fakt në stacionin e policisë para se marrja në pyetje e kërkuesit të kishte 
filluar dhe para se avokati M.R. të ishte thirrur në stacionin policor. Eshtë 
pretenduar gjithashtu se, ndërsa në mëngjesin e 14 marsit 2007 G.M. kishte 
vetëm autorizimin me gojë nga nëna e kërkuesit, se pasdite ndihmësi i tij 
ligjor ka paraqitur një autorizim me shkrim të avokatit nga babai i kërkuesit 
(shih paragrafin 16 më lart).

91. Prandaj, parashtruesi i kërkesës, me anë të veprimeve të tij dhe atyre të 
avokatit të tij, tërhoqi në mënyrë të qartë vëmendjen për rrethanat në të cilat 
G.M. kishte tentuar për ta kontaktuar atë para se të merrej në pyetje nga policia.

92. Në këto kushte, Gjykata gjen mjaftueshëm të vërtetuar se G.M. ishte punësuar 



40

nga njëri ose të dy prindërit e kërkuesit, se ai u përpoq për më shumë se një 
herë, më 14 mars 2007 të takonte kërkuesin në Stacionin e Policisë së Rijekës 
dhe se policët i thanë atij që të largohet, pa e informuar kërkuesin se G.M. 
kishte ardhur për t’a parë. Gjykata konstaton më tej se, vizita dhe kërkesat e 
G.M. për të takuar kërkuesin në stacionin e policisë kishte ndodhur para se të 
lishte filluar marrja në pyetje nga policia.

93. Prandaj, ndërsa kërkuesi kishte zgjedhur formalisht avokatin M.R. për ta përfa-
qësuar gjatë marrjes në pyetje të policisë, se zgjedhja nuk ishte e informuar 
për shkak se kërkuesi nuk kishte dijeni se një tjetër avokat, i punësuar nga 
prindërit e tij, kishte ardhur në stacionin policor për ta takuar atë, me sa duket 
për qëllim përfaqësimi.

(B) A ka arsye të rëndësishme dhe të mjaftueshme në interes të drejtësisë për 
të kufizuar aksesin e kërkuesit për G.M.?
94. Gjykata vëren se, arsyeja e vetme e cituar nga Qeveria për të mos lejuar G.M. 

për të takuar kërkuesin ishte fakti se G.M., sipas mendimit të Qeverisë, nuk 
kishte autorizimin  e duhur të avokatit për ta përfaqësuar. Në të njëjtën kohë, 
Qeveria nuk e konstaton se, kërkuesi nuk është informuar në kohën përkatëse 
kur G.M. përpiqej t’a shihte në stacionin e policisë.

95.Gjykata vëren, megjithatë, se G.M. ka pretenduar përpara autoriteteve kombë-
tare që ishte në fakt i pajisur me një autorizim me shkrim të avokatit nga 
prindërit e kërkuesit më 14 mars 2007. Duket se, këto pretendime nuk janë 
hedhur poshtë bindshëm në procedimet e brendshme. Për më tepër, një 
autorizim me shkrim i avokatit është përfshirë në dosjen e përpiluar nga 
gjykatësi hetues më 15 mars 2007, kur kërkuesi u soll para tij nga policia.

96. Legjislacioni i brendshëm është i qartë në faktin se një avokat mbrojtës mund 
të jetë i punësuar nga i dyshuari apo nga të afërmit e tij, duke përfshirë edhe 
prindërit e tij (shih nenin 62 të Kodit të Procedurës Penale, paragrafi 59 më 
sipër). Në përputhje me paragrafin 6 të nenit 62, i dyshuari mund të autorizojë 
me gojë një avokat për të vepruar në emër të tij gjatë procedurës. Qëllimi 
i nenit 62, paragrafi 4, të Kodit të Procedurës Penale, i cili parashikon se 
avokati mbrojtës mund të punësohet nga të afërmit e të akuzuarit, por që i 
akuzuari mundet që shprehimisht të refuzojë avokatin e zgjedhur, nuk mund 
të arrihet nëse i akuzuari është njoftuar se të afërmit e tij ose të saj të ngushtë 
kanë punësuar një avokat për të. Kjo, në çdo rast, i detyron oficerët e policisë 
që të paktën të informojnë parashtruesin e kërkesës se G.M. kishte ardhur në 
stacionin e policisë dhe se ai kishte qenë i autorizuar nga prindërit e tij për 
ta përfaqësuar atë. Megjithatë, policia harroi të informojë kërkuesin për këtë 
dhe gjithashtu nuk pranon avokatin G.M.

97. Ky mosveprim dhe refuzim vështirë se mund të shpjegohet me faktin se, 
kërkuesi më vonë ka nënshkruar një prokurë për avokatin e  autorizuar M.R. 
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që të jetë i pranishëm gjatë marrjes në pyetje të tij nga ana e policisë. Siç është 
përmendur tashmë, G.M.  kishte bërë përpjekjet për të ndihmuar atë, duke qenë 
gjatë gjithë kohës në dijeni të avokatit, pasi u udhëzua nga prindërit e tij.

98. As dokumentet në dosjen e rastit penal nuk zbulojnë ndonjë arsyetim për 
lëshimet dhe veprimet e policisë që rezultuan në mohim të mundësisë së 
kërkuesit për të zgjedhur nëse ai dëshironte të ndihmohej nga G.M. gjatë 
marrjes në pyetje. Për më tepër, sipas një proçesverbali me shkrim të dëshmive 
verbale të kërkuesit dhënë para gjykatësit hetues më 15 mars 2007, një ditë 
pas arrestimit të tij, kërkuesi deklaroi se avokati i tij i zgjedhur ishte G.M. dhe 
se policët i kishin mohuar atij qasje tek G.M. Ai gjithashtu tha se nuk e kishte 
punësuar M.R. si avokatin e tij (shih paragrafin 22 më lart).

99. Në këto rrethana, Gjykata nuk është e bindur se kufizimi i kundërshtuar, që 
rezulton nga sjellja e policisë, e mundësive të kërkuesit të caktojë G.M. për 
ta përfaqësuar nga faza fillestare e marrjes në pyetje nga policia, u mbështet 
në arsyet relevante dhe të mjaftueshme (për raste të arsyeve relevante dhe të 
mjaftueshme, shikoni Meftah dhe të tjerë, cituar më lart, § 45; Mayzit, cituar 
më lart, § 68;. Popov kundër Rusisë, nr. 26853/04, § 173, 13 korrik 2006; 
dhe gjithashtu Zagorodniy, cituar më lart, § 53, në lidhje me mungesën e 
kualifikimeve të përfaqësuesit, Vitan, cituar më lart, §§ 59-63, ku avokati i 
zgjedhur prej të pandehurit nuk e bëri të paraqitej në shqyrtim, pa shkaqe të 
arsyeshme, Croissant, cituar më lart, § 30, në lidhje me caktimin e një avokati 
shtesë për sigurimin e mbajtjes së duhur të procedurës; Prehn k. Gjermanisë 
(dhm), nr. 40451/06,. 24 gusht 2010 në lidhje me zëvendësimin e një avokati 
i cili nuk kishte praktikuar në të njëjtën gjykatë dhe është vendosur larg, duke 
penguar zhvillimin e duhur të procedurës; dhe Klimentyev, cituar më lart, § 
118, ku i pandehuri ishte përfaqësuar nga një numër avokatësh, ku jo të gjithë 
ishin në gjendje të marrin pjesë në procedurë).

(C) Nëse kërkuesi hoqi dorë nga e drejta për t’u përfaqësuar nga një avokat 
i zgjedhur prej tij.
100. Gjykata është shprehur se as shkrimi, as fryma e nenit 6 të Konventës 

nuk e ndalon një person të heqë dorë me vullnetin e tij të lirë, shprehimisht 
ose në mënyrë të heshtur, nga e drejta për garancitë e një gjykimi të drejtë. 
Megjithatë, një dorëheqje e tillë duhet, që të jetë efektive për qëllimet e 
Konventës, të vendoset në mënyrë të qartë; ajo nuk duhet të bjerë ndesh 
me ndonjë interes të rëndësishëm publik (shih Sejdovic k. Italisë [GC], nr. 
56581/00, § 86, GJEDNJ 2006- II), dhe duhet të marrë pjesë me garanci 
minimale me rëndësinë e saj (shih Poitrimol k. Francës, 23 nëntor 1993 § 31, 
Seria A nr. 277-A).

101.Në lidhje me këtë, mund të jetë përsëritje se e drejta për avokat, duke qenë 
një e drejtë themelore në mesin e atyre që përbën nocionin e një gjykimi të 



42

drejtë dhe për të siguruar efikasitetin e pjesës tjetër të garancive të përcaktuara 
në nenin 6 të Konventës, është një shembull kryesor i atyre të drejtave që 
kërkojnë mbrojtje të veçantë të “ditur dhe inteligjente” standard i përcaktuar 
në jurisprudencën e Gjykatës (shih Pishchalnikov k. Rusisë, nr. 7025/04, § 
77-79, 24 shtator 2009). Një standart i tillë duhej, sipas mendimit të Gjykatës, 
për të aplikuar për zgjedhje të avokatit të kërkuesit në rastin konkret.

102.Ndërsa Gjykata ka vërejtur tashmë, kërkuesi nuk ishte në dijeni se G.M., 
punësuar nga prindërit e tij, kishte ardhur në stacionin policor për ta takuar 
atë. Gjykata gjithashtu vëren se, kërkuesi kundërshtoi atë që ai karakterizohet 
si “imponim” i avokatit M.R. gjatë marrjes në pyetje nga policia, para së 
gjithash gjatë ekzaminimit të tij fillestar nga një gjykatës hetues dhe më 
pas gjatë tërë procedurës. Në këto rrethana, nuk mund të mendohet se, me 
autorizimin e nënshkruar dhe dhënien e një deklaratë në polici, kërkuesi heq 
dorë pa mëdyshje, qoftë në mënyrë të heshtur ose në mënyrë të qartë, nga çdo 
e drejtë që ai kishte në bazë të nenit 6 të Konventës për tu përfaqësuar nga një 
avokat i zgjedhur vetë.

(D) Nëse drejtësia e procedurës në tërësi do të ishte e paragjykuar
103. Duke u kthyer në krah të pyetjes nëse kufizimi i rezultuar në ushtrimin e 

kërkuesit të zgjedhjes së tij të informuar të avokatit ndikuar negativisht në 
ndershmërinë e procesit në tërësi, Gjykata vëren që në fillim se deklarata e 
kërkuesit në polici është përdorur në dënimin e tij, edhe pse kjo nuk ishte 
platforma qendrore e ndjekjes së çështjes (shih, në të kundërt, çështjen Magee 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 28135/95, § 45, ECHR 2000 VI). Është 
gjithashtu e vërtetë se gjykata pa deklaratën e tij në kuadër të grupit kompleks 
të provave para saj (krahasoni Bykov k. Rusisë [GC], nr. 4378/02, § 103, 
10 mars 2009). Në mënyrë të veçantë, në fajësimin e  kërkuesit, gjykata u 
mbështet në deklaratat e një numri të dëshmitarëve në pyetje gjatë gjykimit, 
raportet e shumta të ekspertëve dhe të dhënat e hetimit të vendit të krimit 
dhe kërkimet dhe konfiskimet, si dhe fotografi të rëndësishme dhe prova të 
tjera fizike. Përveç kësaj, gjykata ka pasur në dispozicion rrëfimet e bëra nga 
kërkuesi, bashkë-akuzuarit në shqyrtim, dhe as kërkuesi, as bashkakuzuarit e 
tij nuk argumentuan se asnjë nga të drejtat e tyre ishin shkelur, kur ata kishin 
bërë këto deklarata.

104. Kërkuesi nuk u ankua gjatë procedurës penale që avokati M.R. kishte dështuar 
që ta siguronte atë me këshilla të duhura ligjore. Për më tepër, në argumentet 
e saj përmbyllëse në gjyq, përfaqësuesi i kërkuesit i kërkoi gjykatës - në rastin 
e saj duke hedhur poshtë thirrjen e klientit të saj për pafajësi - për të marrë në 
konsideratë në dënimin e kërkuesit, rrëfimin e tij në polici dhe keqardhjen e 
tij të sinqertë (shih paragrafin 47 lart).

105.Për sa i përket mënyrës në të cilën MR është zgjedhur për të përfaqësuar 
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kërkuesin, Gjykata i referohet nenit 177 § 5 të Kodit të Procedurës Penale, i 
cili kërkon që i akuzuari së pari duhet të ftohet për të punësuar një avokat të 
zgjedhur prej tij (shih paragrafin 60 më lart). Vetëm kur avokati i zgjedhur 
fillimisht nga një i dyshuar është në gjendje të marrë pjesë në marrjen në pyetje 
të policisë brenda një periudhe të caktuar kohe duhet një avokat zëvendësues 
të zgjidhet nga lista e avokatëve në detyrë të ofruar nga autoriteti kompetent i 
policisë nga degët e qarkut të Dhomës së Avokatëve të Kroacisë. Megjithatë, 
nuk ka asnjë dëshmi bindëse në dokumentet e paraqitura në Gjykatë nëse këto 
procedura janë ndjekur në rastin e kërkuesit. Gjykata konstaton se fatkeqësisht 
procedurat e përdorura dhe vendimet e marra nuk janë dokumentuar siç duhet 
në mënyrë që të shmanget çdo dyshim i ngritur në lidhje me presionin e tepruar 
në lidhje me zgjedhjen e avokatit (shih, mutatis mutandis, Martin, cituar më 
lart, § 90, dhe Horvatić k. Kroacisë, nr. 36044/09, §§ 80-82, 17 tetor 2013).

106.Gjykata vëren se procesverbali i pyetjes së kërkuesit nga policia tregon se 
M.R. mbërriti në stacionin e policisë rreth orës 7:45 të darkës më 14 mars 
2007 dhe se pyetja e kërkuesit filloi në orën 8:10 të darkës (shih paragrafin 21 
më lart). Nuk ka asnjë tregues për kohën e saktë kur kërkuesi dhe M.R. filluan 
konsultimet,  nuk ka as ndonjë shpjegim se pse ky informacion nuk është dhënë 
në procesverbalin e marrjes në pyetje. Gjykata vëren gjithashtu se deklarata 
nga D.H., Prokuror i Shtetit të Rijekës, tregon se M.R. bisedoi me kërkuesin 
në privatësi për rreth dhjetë minuta (shih paragrafin 25 më lart). Vendimi i 
Gjykatës së Qarkut të Rijekës tregon se M.R. erdhi në stacionin e policisë në 
7:45 të darkës dhe se është marrë në pyetje në 8:10 të darkës (shih paragrafin 
50 më lart). Kjo u konfirmua në aktgjykimin e Gjykatës Supreme (shih 
paragrafin 54 më lart). Sipas mendimit të Gjykatës, pa spekuluar në lidhje 
me efektivitetin e ndihmës juridike të ofruar nga MR, kjo periudhë duket se 
ka qenë relativisht e shkurtër, duke pasur parasysh qëllimin dhe seriozitetin e 
akuzave, duke përfshirë tre akuza për vrasje të rëndë dhe akuza të mëtejshme 
për grabitje të armatosur dhe zjarr vënie. Në kontekst të kërkesës në nenin 6 
§ 3 (b) se një të akuzuari duhet t’i jepet kohë e mjaftueshme për përgatitjen e 
mbrojtjes së tij.

107.G.M. tashmë do të kishte qenë në dispozicion për të ndihmuar kërkuesin 
në mëngjes, shumë kohë para se marrja në pyetje të kishte filluar, dhe ishte 
një avokat të cilin kërkuesi e dinte nga një rast i mëparshëm. Nëse do të 
kishte qenë informuar nga policia për praninë e G.M. dhe nëse do të kishte 
zgjedhur G.M. për ta përfaqësuar atë, kërkuesi do të kishte pasur në mënyrë 
të konsiderueshme më shumë kohë për të përgatitur veten për pyetjen. 

108.Në lidhje me këtë, Gjykata përsëri nënvizon rëndësinë e fazës së hetimit 
për përgatitjen e procedurës penale, pasi provat e marra gjatë kësaj faze 
përcaktojnë kornizën në të cilën shkelja e ngarkuar do të konsiderohet në 
gjyq (shih Salduz, cituar më sipër, § 54), dhe thekson se një person i akuzuar 



44

për një vepër penale tashmë duhet t’i jepet mundësia në këtë fazë të drejtohen 
për ndihmë mbrojtësit të zgjedhur prej tij ose të saj (shih Martin, cituar më 
lart, § 90). Drejtësia e procedurave kërkon që i akuzuari duhet të jetë në 
gjendje të marrë të gjithë gamën e shërbimeve të lidhura në mënyrë specifike 
me ndihmë ligjore. Në këtë drejtim, avokati duhet të jetë në gjendje për të 
siguruar pa kufizim aspektet themelore të mbrojtjes së atij personi: diskutimin 
e rastit, organizimin e mbrojtjes, mbledhjen e dëshmive të favorshme për të 
akuzuarin, përgatitjen për pyetje, mbështetje për të akuzuarit në ankth dhe 
kontrollimin e kushteve të paraburgimit (shih Dayanan, cituar më lart, § 32).

109.Kur, si në rastin në fjalë, pretendohet se emërimi apo zgjedhja nga një i 
dyshuar i avokatit për të përfaqësuar atë ka ndikuar apo çuar në bërjen e 
një deklarate inkriminuese nga të dyshuarit që në fillim të hetimit penal, 
nevojitet shqyrtim i kujdesshëm nga ana e autoriteteve, kryesisht gjykatat 
kombëtare. Megjithatë, arsyetimi i përdorur nga gjykatat kombëtare në këtë 
rast në lidhje me sfidën ligjore ngritur nga kërkuesi në lidhje me mënyrën në 
të cilën rrëfimi i tij është marrë nga policia ishte larg nga e konsiderueshmja. 
As gjykata e as gjykatësi hetues dhe asnjë autoritet tjetër kombëtar nuk morën 
asnjë hap për të marrë dëshmi nga G.M. ose oficerët e policisë të përfshirë në 
mënyrë që të krijonin rrethanat përkatëse përreth vizitës së G.M. në stacionin 
e policisë Rijeka më 14 mars të vitit 2007, në lidhje me pyetjet e kërkuesit 
nga ana e policisë. Në veçanti, gjykatat kombëtare nuk bënë asnjë përpjekje 
të vërtetë për të dhënë arsyet që mbështesin apo justifikojnë vendimin e tyre 
në drejtim të vlerave të një gjykimi të drejtë penal siç parashikohet në Nenin 
6 të Konventës.

110. Në këto rrethana, duke pasur parasysh qëllimin e Konventës, për të mbrojtur 
të drejtat që janë praktike dhe efektive (shih Lisica k. Kroacisë, nr. 20100/06, 
§ 60, 25 shkurt 2010), Gjykata nuk është e bindur se kërkuesi kishte një 
mundësi efektive për të sfiduar rrethanat në të cilat M.R. ishte zgjedhur për ta 
përfaqësuar atë gjatë marrjes në pyetje nga policia.

111.Për të përcaktuar nëse, duke marrë procedurën penale në tërësi, kërkuesi ka 
marrë në dobi të tij një “gjykimi të drejtë» për qëllime të nenit 6 § 1, Gjykata 
duhet të ketë parasysh veprimet e policisë në parandalim, në mënyrë efektive 
kërkuesi, që në fillim të hetimit, nga të pasurit akses në mbrojtësit e zgjedhur 
nga familja e tij dhe të zgjedhë lirisht avokatin e tij, dhe pasojat e sjelljes së 
policisë për procedurat e mëvonshme. Në abstrakt, në qoftë se një i dyshuar 
merr ndihmën e një avokati të kualifikuar, i cili është i lidhur me etikën 
profesionale, dhe jo një avokat tjetër të cilin ai ose ajo mund të ketë preferuar 
për të emëruar, kjo nuk është në vetvete e mjaftueshme për të treguar se i 
gjithë gjykimi ishte i padrejtë - subjekt kusht se nuk ka prova të paaftësisë të 
dukshme apo paragjykim (shih Artico k. Italisë, 13 maj 1980, § 33, seria A 
nr. 37..). Në këtë rast, mund të supozohet se pasojë e sjelljes të policisë ishte 
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se në deklaratën e tij të parë në polici, në vend të qëndronte i heshtur, pasi ai 
mund të bënte një gjë të tillë, kërkuesi ka bërë një rrëfim, i cili është pranuar 
më pas në provat kundër tij. Është gjithashtu e rëndësishme që gjatë hetimit 
dhe gjykimit kërkuesi nuk u mbështetet në rrëfimin e tij, përveç se për të 
ndikuar në zbutjen e dënimit të tij, por shfrytëzoi rastin e parë, para gjykatësit 
hetues, për të kundërshtuar mënyrën në të cilën rrëfimi ishte marrë prej tij 
nga ana e policisë (shih paragrafin 23 më lart). Edhe pse ka pasur prova të 
tjera kundër tij, ndikimi i rëndësishëm i mundshëm i rrëfimit të tij të parë në 
zhvillimin e mëtejshëm të procedurës penale ndaj tij nuk mund të injorohet 
nga Gjykata. Me pak fjalë, sipas mendimit të Gjykatës, pasoja e sjelljes së 
policisë çoi në parandalimin e zgjedhjes së avokatit nga familja e kërkuesit 
nga të pasurit akses tek ai, ishte i tillë që të dëmtojë drejtësinë e procedurës 
penale të mëvonshme për aq sa deklarata inkriminuese fillestare e kërkuesit 
u pranua në prova.

(E) Përfundimi
112. Gjykata ka gjetur se policia nuk e ka informuar kërkuesi mbi disponueshmërinë 

e avokatit G.M. për ta këshilluar atë ose për praninë e  G.M.  në stacionin e policisë 
Rijeka; që kërkuesi gjatë marrjes në pyetje nga policia, rrëfeu krimet me të cilat 
akuzohet dhe se ky rrëfim është pranuar si provë në gjyqin e tij; dhe se gjykatat 
kombëtare nuk adresuan këtë çështje dhe, në veçanti, nuk arritën të merrnin masat 
e duhura korrigjuese për të siguruar drejtësinë. Këta faktorë, të marrë në mënyrë 
kumulative, paragjykuan në mënyrë të pakthyeshme të drejtat e mbrojtjes së 
kërkuesit dhe minimizuan ndershmërinë e procesit në tërësi.

113.Prandaj, Gjykata konstaton se në rrethanat e çështjes në fjalë ka pasur një 
shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c) të Konventës. 

II. ZBATIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

114. 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 Lart Kontraktuese 
mundëson vetëm ndreqje e pjesshme, Gjykata, nëse është e nevojshme, i 
akordon shpërblim të drejtë palës së dëmtuar. “

A. Dëmi
115.Kërkuesi pretendoi 1,795,200 kuna kroate (HRK) në lidhje me dëmin 

jopasuror dhe një shumë shtesë prej 400 Kuna për çdo ditë duke filluar nga 
26 dhjetor 2011 deri në lirimin e tij nga burgu, për të kompensuar për ankthin 
e shkaktuar nga procedurat penale dhe burgosja e tij.

116. Qeveria nuk ka bërë ndonjë vërejtje në këtë drejtim.
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117. Gjykata nuk mund të spekulojë për rezultatin e procedurës kundër kërkuesit. 
Gjetja e një shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c) në rastin konkret nuk do të thotë se 
kërkuesi ishte dënuar gabimisht. Gjykata konsideron se konstatimi i shkeljes 
përbën thjesht plotësim. Ajo vëren se neni 502 i Kodit të Procedurës Penale 
lejon mundësinë e një rihapjeje të procedimeve (shih paragrafin 61 më lart). 
Rrjedhimisht, ajo rrëzon pretendimin e kërkuesit (shih Moser k. Austrisë, nr. 
12643/02, § 108, 21 Shtator 2006;... Maresti k. Kroacsë, nr. 55759/07, § 75, 
25 qershor 2009;.. Baloga k. Ukrainës, nr. 620/05, § 38, 16 shtator 2010;.. 
Hanif dhe Khan k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 52999/08 dhe 61779/08, § 
155, 20 dhjetor 2011;.. Gürkan k. Turqisë, nr. 10987/10, § 26, 3 korrik 2012;.. 
Denk k. Austrisë, nr. 23396/09, § 24, 5 dhjetor 2013,.. dhe Aras k. Turqisë 
(nr.2), nr. 15065/07, § 62, 18 nëntor 2014).

B. Kostot dhe shpenzimet
118. Para Dhomës kërkuesi pretendoi HRK 5000 në lidhje me kostot e paraqitjes 

së ankesës së tij kushtetuese. Ai më tej pretendoi HRK 15683 në lidhje me 
shpenzimet e bëra para Gjykatës.

119.Qeveria e kundërshtoi pretendimin në lidhje me kostot në proceset e 
brendshme.

120.Më 31 korrik 2014 dhe 21 janar 2015 kërkuesi parashtroi një kërkesë tjetër 
për kostot dhe shpenzimet përveç paraqitjes para Dhomës. Pretendimi tjetër 
kishte të bënte me koston për tu përgatitur dhe  përfaqësuar në seancën 
dëgjimore të datës 21 janar 2015. Shpenzimet shtesë arritën HRK 29,279.60.

121.Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një ankues ka të drejtën e rimbursimit të 
kostove dhe shpenzimeve vetëm në masën që ajo ka treguar se këto ishin 
vërtet të nevojshme të paguheshin dhe ishin të arsyeshme. Në rastin konkret, 
Gjykata vëren se ankimi kushtetues i kërkuesit depozituar në lidhje me 
procedurat penale në fjalë kishte për qëllim korrigjimin e shkeljes që gjykata 
gjeti në bazë të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c) të Konventës. Duke i kushtuar vëmendje 
dokumenteve në dispozicion të saj dhe jurisprudencën e saj, Gjykata është 
e mendimit se shuma prej 6,500 EURO është e arsyeshme për të mbuluar 
shpenzimet sipas të gjitha rregullave, dhe i jepen kërkuesit, plus çdo taksë që 
mund të jetë e tatueshme mbi këtë shumë.

C. Interesi i munguar
122.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.
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PËR KËTO ARSYE, GJYKATA
1.  Vendos, me gjashtëmbëdhjetë vota me një, se ka pasur shkelje të nenit 6 §§ 1 

dhe 3 (c) të Konventës;
2.  Vendos, me gjashtëmbëdhjetë vota me një, se konstatimi i shkeljes përbën në 

vetvete shpërblimin e drejtë të mjaftueshëm për çdo dëm moral të pësuar nga 
kërkuesi;

3.  Vendos, me gjashtëmbëdhjetë vota me një,
(A) se shteti i paditur duhet t’i paguajë kërkuesit, brenda tre muajsh, 6,500 

euro (gjashtë mijë e pesëqind euro), plus çdo taksë që mund të jetë 
në ngarkim të kërkuesit, në lidhje me kostot dhe shpenzimet, që do të 
konvertohen në monedhën kombëtare të shtetit të paditur, në normën 
e zbatueshme në datën e shlyerjes;

(B) që nga skadimi i tre muajve të lartpërmendura, deri në ekzekutim, do 
të paguhet interes i thjeshtë mbi shumat e mësipërme në një normë të 
barabartë me normën marzhinale të huadhënies të Bankës Qendrore 
Evropiane gjatë periudhës së mospagimit, plus tre pikë për qind;

4. Rrëzon, njëzëri, pjesa tjetër e pretendimit të kërkuesit për shpërblim të drejtë.
Bërë në anglisht dhe frëngjisht, dhe do të dërgohet në një seancë publike në 

Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 20 tetor 2015.

 Lawrence Early         Dean Spielmann
Këshilltarë Juridik                  Kryetar

Në përputhje me nenin 45 § 2 të Konventës dhe Rregullën 74 § 2 të Rregullores 
së Gjykatës, opinionet e mëposhtme të veçanta i janë bashkëngjitur këtij vendimi:

(A) Mendimi pajtues i gjyqtarit Zupancic;
(B) Mendimi bashkë-pajtues i Gjyqtarëve Kalaydjieva, Pinto de Albuquerque   

  dhe Turkovic;
(C) Mendimi pajtues i gjyqtarit Silvis dhe gjyqtarit Spielmann;
(D) Mendimi kundërshtues i Gjyqtarit Vehabovic.

D.S.
T.L.E.
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MENDIMI PAJTUES I GJYQTARIT ZUPANCIC

1. Unë pajtohem me përfundimin në këtë rast. Megjithatë, unë do të doja të 
ngrija një pikë referuar  zbatimit të brendshëm të këtij vendimi - për aq sa 
ajo është, padyshim, gjyqi de novo që është mjeti natyral për konstatimin e 
shkeljes procedurale nga ana e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut 
(GJEDNJ).

2. Neni 502 i Kodit të Procedurës Penale të Kroacisë, i ndryshuar në vitin 2011, 
parashikon se rihapja e procedimeve zbatohet me kërkesë për rishikimin e një 
vendimi të formës së prerë të brendshëm për shkak të konstatimit të shkeljes, 
nga ana e GJEDNJ. Kjo kërkesë për rihapje mund të paraqitet brenda një afati 
kohor 30 ditor, duke filluar nga data në të cilën e vendimi i GjEDNj do të ketë 
marrë formë të prerë (§ 60 i gjykimit kryesor)1.

3.  Pyetja, megjithatë, në të gjitha rastet e ngjashme nuk është thjesht rihapja e 
procedimeve. Në mënyrë të qartë, qëllimi i brendshëm  i gjykimit de novo 
në rrethana të tilla është për të korrigjuar gabimet fatale, të ngjashme me 
“gabime absolutisht thelbësore procedurale” në ligjin e brendshëm që kanë 
çuar në konstatimin tonë të shkeljes që në momentin e parë. Pa dyshim, rasti 
në fjalë është një situatë e vijës kufitare në lidhje me të drejtën e të dyshuarit 
për një avokat të zgjedhur prej tij. Megjithatë, kjo nuk devijon nga detyra e 
brendshme për të korrigjuar gabimet procedurale që kanë çuar në konstatimin 
tonë të shkeljes. Vendimi i shumicës përcakton prezumimin e privilegjit 
kundër vetë-inkriminimit dhe vë theksin në rigjykim, por kjo nuk specifikon 
parametrat procedurale brenda të cilave procedura e re duhet të provohet.

4.  Në këtë rast është kryer gabim gjatë marrjes në pyetje në të ashtuquajturën 
fazë kritike të procedurës paraprake penale, dmth., në fazën rezultati i të cilës 
mund të paracaktojë  rezultatin e vetë gjyqit. Siç ka thënë George Feifer: 
“Kodi penal sovjetik nuk e lejon një avokat të jetë i pranishëm gjatë hetimit. 
Gjyqi sovjetik ka qenë duke përshkruar me vend si «një apelim nga procedura 
paraprake e hetimit”. (Feifer, Drejtësia në Moskë, 1964, f. 86.) Metafora 
ishte përsëritur nga ana e Gjykatës Supreme të SHBA Justice AJ Goldberg në 
rastin e famshëm të Escobedo k. Illinois, 378 SHBA 478 (1964), një shenjë 
paralajmëruese për Miranda k. Arizona, 384 SHBA 436 (1966).  Dyzet e dy 
vjet më vonë vetë rasti ynë i Salduz kundër Turqisë, 36391/02 (2008), § 50, 
gjithashtu, citon: “Gjykata rithekson se, edhe nëse qëllimi kryesor i nenit 6 të 
Konventës, për sa i përket procedurave penale, është që të sigurojë një gjykim 

1 Shih në këtë drejtim vendimin e Gjykatës Kushtetuese kroate U-III-3304/2011 të datës 23 janar 
2013 dhe paraqitjen e vendimit në artikullin me titull Zoran Burić Obaveza izvršenja konačnih 
Presuda Suda za ljudska prava - u povodu odluke i rješenja Ustavnog Suda Republike Hrvatske 
broj U-III / 3304/2011 od 23. siječnja 2013
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të drejtë nga një “gjykatë” kompetente për të përcaktuar “çdo akuzë penale”, kjo 
nuk do të thotë se neni nuk ka aplikim të procedurës paraprake. Kështu, Neni 6 - 
sidomos paragrafi 3 i tij-mund të jetë me rëndës para se rasti të dërgohet për gjykim, 
nëse dhe për aq sa drejtësia e gjykimit ka të ngjarë të paragjykohet seriozisht nga 
një dështim fillestar në përputhje me dispozitat e tij [...] si Gjykata ka gjykuar 
tashmë në vendimet e saj të mëparshme, e drejta e përcaktuar në nenin 6 § 3 (c) 
të Konventës është një element, ndër të tjera, i konceptit të gjykimit të drejtë në 
procedurat penale të përfshira në nenin 6 § 1 [ ...]. “

5.  Në këtë moment hasim çështjen e mjetit të përshtatshëm procedural që do të 
aplikohet nga gjykatat e brendshme mbi ri-gjykimin e çështjes. Çfarë duhet 
bërë me provat, të cilat nuk arritën të merreshin nga policia, a ishte kjo për 
mungesë të avokatit legjitim të dyshuarit gjatë marrjes në pyetje? Pyetja do 
të jetë deri në çfarë mase provat e marra gjatë gjykimit të kërkuesit janë fryti 
i pemës helmuese të shkeljes së qartë primare të të drejtave të Konventës të 
kërkuesit. Si kuptohet më lart, testi që do të aplikohet është një test sine qua non, 
dmth., pyetja vlen për të gjitha provat që rrjedhin drejtpërdrejt ose tërthorazi 
nga pyetja e parregullt kritike, në fillim të kësaj procedure të brendshme.

6. Çështja, pra, është rregulli përjashtues. Në gjykimin e ri, që e drejta për avokat 
të ketë ndonjë kuptim, provat e marra më parë të ndotura - “kontaminojnë”, 
për shkak se ato janë marrë në mungesë të një avokati legjitim - duhet të 
fshihen me ndërgjegje nga dosja në lidhje me kërkuesin dhe, për më tepër, 
gjykata e re që ka të bëjë me çështjen nuk ka njohuri të provave të ndotura,  
në të cilat mbështetet gjatë gjykimit të mëvonshëm.

7. Në sistemin ligjor kontinental nuk është aq e lehtë për të arritur, duke pasur 
parasysh se procedura penale nuk e njeh të ashtuquajturën procedurë Voir-
dire  për përzgjedhjen e anëtarëve të jurisë. Në procedurën Voir-dire anëtarët 
e jurisë mund të përjashtohen në mënyrë të pakundërshtueshme dhe për një 
kauzë. Për shembull, në rastin tonë anëtarët e jurisë, të cilët kishin formuar, 
në bazë të njohurive të mëparshme të këtij rasti famëkeq, një opinion në lidhje 
me përgjegjësinë penale të të akuzuarit etj., do të përjashtohet për një arsye. 
Rezultati përfundimtar i kësaj, atëherë do të jetë formimi i një  jurie që do të 
ketë, për aq sa lidhet rasti Dvorski.

8. Në ligjin e brendshëm, me sa duket do të caktohet për një formacion  të 
gjyqtarëve, disa prej  të cilëve do të jenë gjyqtarë profesionistë, ndërsa të 
tjerët do të jenë vlerësuesit laik, dy prej tyre, të zgjedhur në bazë të së drejtës 
kushtetuese të të pandehurit ndaj gjyqtarit natyror. Megjithatë, duke pasur 
parasysh famën e rastit, nuk ka asnjë garanci që këta gjyqtarë nuk do të kenë 
asnjë mendim të deritanishëm të formuar dhe do të jenë, në përputhje me 
rrethanat, të aftë për të parë çështjen me një mendje të freskët. Pasi xhindi ka 
dale jashtë, është e pamundur të kthehet përsëri në shishe.
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9. Nga ana tjetër, rregulli përjashtues buron nga sistemi, common law, në të cilin 
vendimi për tu shpallur fajtor apo i pafajshëm është dhënë nga një juri. Juria 
është e ndërgjegjshme për pjesë të veçanta të provave të pranueshme. Në 
qoftë se prova është e papranueshme, edhe sipas rregullit përjashtues, juria 
kurrë nuk do ta shohë  atë ose të dëgjojë të flitet për të. Roli procedural i 
gjyqtarit në sistemin common law është që të shikojë mbi pranueshmërinë e 
provave, në bazë të një doktrine të zhvilluar mirë të ligjit të provave.

10. Në sistemin kontinental ky organ i ligjit për pranueshmërinë e provave thjesht 
nuk ekziston. Në vend të kësaj, ne kemi parimin qeverisjes të quajtur “gjetja 
e lirë e provave” se ka qenë përgjigjja historike e rregullave mekanike të  
mësipërme që rregullojnë vlerën e një prove të caktuar. Profesori i njohur 
kroat dhe teoricieni ligjor Vladimir Bayer kishte thënë, shumë dekada më 
parë, se përpjekja për ta futur sistemin e jurisë në ligjin Kontinental kishte 
abortuar pikërisht për shkak se nuk kishte asnjë organ të ligjit të provave që 
rregullon pranueshmërinë e provave gjatë gjykimit penal.

11. Në mënyrë të qartë, kjo na prezanton me problemin e përjashtimit të provave 
të kontaminuara, pra me rregullin përjashtues, gjatë gjykimit të caktuar, sepse 
sapo provat paraqiten, nuk ka asnjë mënyrë për të përjashtuar atë nga gama 
njohëse e  gjyqtarëve .

12. Rregulli gjerman për efekt se gjyqtari nuk mund të mbështetet në prova të 
tilla në arsyetimin e tij ose të saj, motivimi i gjykimit është, për të thënë 
pak, naiv në atë masë që ky presupozon aftësinë e gjyqtarëve të injorojnë 
kontaminimin ose, ndryshe, provat e papranueshme.

13. Supozimi i gabuar u demaskua nga peshkopi Berkeley, për efekt se 
përshkrimi i vërtetimit të një ideje shpjegon mënyrën përmes së cilës ideja 
kishte mbërritur, nënvizon ndalesën e përmendur në motivimin e vendimit 
të subjektit të sundimit të provave përjashtuese. Kjo natyrisht që nuk do të 
pengojë gjyqtarin nga ex post facto në racionalizimin e “bindjes personale” të 
tij, siç e quajnë francezët.

14. Në qoftë se efektiviteti i sundimit përjashtues në rihapjen e gjykimit nuk 
do të ketë qenë siguruar, zgjidhja e vetme do të duket të jetë për kërkuesin 
për të paraqitur çështjen në GJEDNJ. Nëse ky do të jetë rasti, në mënyrë të 
qartë, Gjykata do të duhet të merret me këtë çështje të vështirë. Ky problem, 
nota bene, nuk është specifik në Kroaci; juridiksionet e tjera kontinentale 
pa një juri do të kenë të njëjtin problem. Kjo është arsyeja që unë jam duke 
ngritur pyetjen: në pritje të problemit të përjashtimit të të papranueshmeve  
dhe provave të kontaminuara.
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OPINION I PËRBASHKËT PAJTUES I GJYQTARËVE 
KALAYDJIEVA, PINTO DE ALBUQUERQUE DHE TURKOVIC

1.  Ne pajtohemi me mendimin e shumicës se ka pasur një shkelje të nenit 6 §§ 1 
dhe 3 (c) të Konventës në këtë rast, por nuk pajtohem plotësisht me arsyetimet 
e tyre. Sipas mendimit tonë, rasti në fjalë ngre katër pyetje të rëndësishme, të 
cilat meritojnë një qasje parimore. Së pari, nëse e drejta e një avokati përfshin 
në vetvete një të drejtë që t’i drejtohesh për ndihmë ligjore dikujt zgjedhur 
vetë nga fazat fillestare të procedurës. Së dyti, përmbajtja e të drejtës për 
të zgjedhur një avokat. Së treti, nëse e drejta për një avokat të zgjedhur 
prej dikujt duhet të jetë subjekt i një standardi më të vogël të mbrojtjes se 
e drejta për të pasur qasje ndaj një avokat. Së katërti, nëse Gjykata duhet të 
vlerësojë drejtësinë e gjykimit si një e tërë dhe të zbatojë testin e balancimit 
(padëmshme- analiza  e gabimit) në një situatë në të cilën një kërkuesi i është 
mohuar e drejta për të zgjedhur një avokat gjatë hetimit të policisë në rrjedhën 
e të cilës ai ose ajo ka bërë deklarata vetë-fajësuese. Ne do të merremi me 
këto pyetje, duke marrë parasysh jurisprudencën e Gjykatës dhe standardet 
aktuale të së drejtës ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe të drejtës 
penale ndërkombëtare.

E drejta për një avokat të zgjedhur nga vetë i pandehuri në fazat fillestare 
të procedurës
2.  Në Salduz Gjykata deklaroi se, si rregull, qasje për avokat duhet të sigurohet 

nga pyetja e parë për një të dyshuar nga policia, nëse nuk mund të demonstrohet 
në dritën e rrethanave të veçanta të çështjes se kanë qenë bindëse arsyet për 
të kufizuar këtë të drejtë2. Edhe në rastet kur një i dyshuar ka mbetur i heshtur 
dhe nuk është marrë në pyetje në paraburgim, një kufizim i së drejtës së tij 
për ndihmë juridike nga koha e arrestimit mund të bjerë në kundërshtim me 
kërkesat e nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c) të Konventës3. Arsyeja për këtë është se, nuk 
i takon Gjykatës të flasë për ndikimin e qasjes së kërkuesit për një avokat, 
ndërsa në paraburgim do të kishte pasur një procedurë pasuese4. Megjithatë, 
vendimi Salduz lë të hapur çështjen se në çfarë mase në rrethana të tilla e 
drejtën e aksesit tek një avokat mund të përfshijë të drejtën për avokat të 
dikujt që ta zgjedhë vetë. Tek Salduz, e drejta për një avokat të zgjedhur 
prej dikujt gjatë procedurës paraprake është diskutuar, por kurrë si çështje 

2 Salduz k. Turqisë [GC], nr. 36391/02, § 55,GJEDNJ 2008.
3 Dayanan k. Turqisë, nr. 7377/03, §§ 32-33 13 tetor 2009.
4 Shih Salduz, cituar më lart, § 58, dhe Huseyn dhe të tjerët kundër Azerbaijan, nr. 35485/05, 
45553/05, 35680/05 dhe 36085/05, § 172, 26 korrik 2011.
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qendrore5. Ne mirëpresim gjetjen nga shumica (në paragrafët 78 dhe 108 të 
vendimit) ku shprehimisht njeh të drejtën për një avokat të dikujt të zgjedhur 
vetë nga fazat fillestare të procedurës dhe në këtë mënyrë interpretuar në 
kontekstin e nenit 6 § 3 (c) në përputhje me standardet ligjore ndërkombëtare. 
Megjithatë, ne besojmë se ky përfundim garanton arsyetim më të detajuar.

3.  Në instrumentet e krahasueshme ndërkombëtare të Konventës, të tilla si Pakti 
Ndërkombëtar mbi të Drejtat Civile dhe Politike (neni 14 § 3 (b)), Konventa 
Amerikane për të Drejtat e Njeriut (neni 8 § 2 (d)) dhe Karta Afrikane mbi 
të Drejtat e Njeriut dhe (Neni 7 § 1 (c)), e drejta e të dyshuarit për ndihmën 
e një avokati të zgjedhur prej tij ose të saj në procedurë paraprake nuk është 
përcaktuar shprehimisht, por ajo është pranuar në praktikë.

4.  Komiteti i të Drejtave të Njeriut të OKB-së (UNHRC) ka gjetur në një numër 
rastesh se, caktimi i avokatit nga gjykata gjatë hetimeve paraprake (edhe për 
një ditë), në kundërshtim me parimin e një gjykimi të drejtë në qoftë se një 
avokat i kualifikuar , i zgjedhur nga i akuzuari është në dispozicion dhe i 
gatshëm për ta përfaqësuar atë6 dhe në qoftë se aktet hetimore janë kryer7. Për 
më tepër, UNHRC në Komentin e Përgjithshëm nr. 328 theksoi se, e drejta 

5 Shih Martin k. Estonisë, nr. 35985/09, §§ 90 dhe 93, 30 maj 2013, dhe Erkapić k. Kroacisë, nr. 
51198, §§ 82-89, 25 prill në vitin 2013.
6 Shih, për shembull, Kasimov k. Uzbekistan, Komunikimi nr. 1378/2005, CCPR / C / 96 / D / 
1378/2005, 30 korrik 2009, paragrafi 9.6, dhe Aleksandr Butovenko k. Ukrainës, Komunikimi nr. 
1412/2005, CCPR / C / 102 / D / 1412/2005, 19 korrik 2011 paragrafi 7.8. Me interes të veçantë 
në lidhje me këtë rast është Lyashkevich k. Uzbekistan (Komunikimi Nr. 1552/2007, CCPR / C / 
98 / D / 1552/2007 11 maj 2010, paragrafi 9.4), ku autori i dyshuar se e drejta e djalit të saj për 
mbrojtje ishte shkelur, në mënyrë të veçantë për shkak se avokati që ajo kishte punësuar privatisht 
në 11 gusht 2003 nuk ishte lejuar për të mbrojtur djalin e saj atë ditë, pavarësisht nga fakti se 
akte të rëndësishme hetimore ishin duke u zhvilluar në atë moment të caktuar. UNHRC vuri në 
dukje se, shteti palë ka pohuar vetëm se të gjitha aktet hetimore në lidhje me z. Lyashkevich ishin 
kryer në prani të një avokati, pa trajtuar në mënyrë specifike çështjen e qasjes z. Lyashkevich së 
avokatit të tij punësuar privatisht. Në këto rrethana, dhe në mungesë të çdo informacioni tjetër 
nga palët, UNHRC arriti në përfundimin s,e duke mohuar qasjen e të birit e autorit ndaj këshill-
tarit ligjor të zgjedhur prej tij për një ditë dhe të marrë në pyetje atë dhe kryerjen e akteve të 
tjera hetimore me të gjatë asaj kohe, përbën shkelje e të drejtave të z. Lyashkevich sipas nenit 14, 
paragrafi 3 (b), të Paktit Ndërkombëtar mbi të drejtat Civile dhe Politike.
7Shih, në të kundërt, Pavel Levinov k. Bjellorusisë, Komunikimi nr.1812/2008, CCPR / C / 102 
/ D / 1812/2008, 25 gusht 2011 paragrafi 8.3. Autori i dyshuar për shkelje të të drejtave të tij 
të mbrojtjes në bazë të nenit 14, paragrafi 3 (b), të Konventës, duke parashtruar se menjëherë 
pas arrestimit të tij, policia kishte refuzuar të lejonte një të afërm apo të njohurit e autorit për 
të vepruar si përfaqësuesi i tij, pavarësisht se ka qenë i pranishëm në stacionin e policisë pas 
arrestimit të tij, ose për t’i dhënë atij mundësinë që të caktojë një avokat. UNHRC vuri në dukje se, 
autori kishte qenë i përfaqësuar nga mbrojtësi në gjyqin e tij, dhe se ajo nuk duket nga materiali 
para saj që çdo akt hetimor ishte kryer para fillimit të gjykimit të autorit. Prandaj, UNHRC 
konsideron se, të drejtat e mbrojtjes z. Levinov nuk ishin shkelur në rastin konkret.
8Komenti i Përgjithshëm Nr. 32, Neni 14: E drejta për barazi para gjykatave dhe tribunaleve dhe 
për gjykim të drejtë (CCPR / C / GC / 32 (2007)).
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për të komunikuar me avokatin ishte e nevojshme që të akuzuarit t’i jepet 
akses i shpejtë për avokat. Përveç kësaj, UNHRC ka deklaruar se “të gjithë 
personat të cilët janë arrestuar duhet menjëherë të kenë qasje me një avokat9”. 
Po kështu, kjo e drejtë ka qenë vazhdimisht afirmuar në jurisprudencën e 
Gjykatës Inter Amerikane të të Drejtave të Njeriut10 dhe Komisionit Afrikan 
për të Drejtat e Njeriut dhe Popujve11.

5.  Direktiva e Bashkimi Evropian 2013/48 / EU garanton që, të gjithë të dyshuarit 
kanë të drejtë të këshillohen nga një avokat nga faza e parë e marrjes në pyetje 
nga policia dhe në të gjitha fazat e mëvonshme të procedurës penale dhe 
procedurave  evropiane të urdhër-arrestit, dhe se, në arrest dhe gjatë ndalimit, 
ata mund të komunikojnë me familjen e tyre dhe me autoritetet konsullore, në 
qoftë se ata janë jashtë vendit të tyre12.

6.  E drejta e qasjes për një avokat të zgjedhur prej dikujt në procedurë paraprake 
është gjetur si në ligjin Evropian (shih paragrafët 62-65 të gjykimit13), dhe 
në të drejtën universale14. Kjo është plotësisht në përputhje me Parimin 1 

9 Shih vëzhgimet përfundimtare të UNHRC, Gjeorgjia, CCPR / C / 79 Add.75, 1 prill 1997, para-
grafi 27). Shih gjithashtu raportin e Raportuesit Special mbi Pavarësinë e Gjyqtarëve dhe Avoka-
tëve në lidhje me Misionin e Raportuesit Special në Mbretërinë e Bashkuar, E / CN.4 / 1998/39 / 
Add.4, 5 mars 1998, paragrafi 47.
10 Shih për shembull, Barreto Leiva k. Venezuelas, gjykimi i 17 nëntor 2009 (Meritat, dëmshpër-
blime dhe shpenzimet), paragrafët 58-64, dhe në veçanti paragrafin 62: “Në qoftë se e drejta për 
mbrojtje lind nga momenti në të cilin një hetim i një individi është urdhëruar (supra para.29), i 
akuzuari duhet të kenë qasje në një përfaqësim ligjor nga ai moment e tutje, sidomos gjatë proce-
durës në të cilën deklarata e tij është dhënë. Për të parandaluar të akuzuarin  duke u këshilluar 
nga një avokat do të thotë që në mënyrë strikte të kufizohet e drejta e mbrojtjes, e cila çon deri në 
një ekuilibër procedural dhe lë individin e pambrojtur para autoritetit ndëshkues. “
11 Shih për shembull, Avocats sans Frontières (në emër të Bwampamye) k. Burundi, tetor / nën-
tor 2000. Komisioni arriti në përfundimin (paragrafi 30), se ishte në interes të drejtësisë për të 
akuzuarin të ketë përfitimin e asistencës së një avokati “në çdo fazë të çështjes”.
12 Direktiva 2013/48 / EU e 22 tetor 2013 për të drejtën e qasjes për një avokat në procedurën 
penale dhe në procedurat evropiane të urdhër arrestit.
13 Në vijim të vizitës së tij në Turqi, në korrik të vitit 2000, Komiteti Evropian për Parandalimin e 
Torturës dhe Trajtimit Çnjerëzor ose Degradues apo Ndëshkimit (CPT) publikoi një raport, duke 
përsëritur «edhe një herë rekomandimin që të gjithë personat e privuar nga liria nga agjencitë 
e zbatimit të ligjit, duke përfshirë edhe persona të dyshuar për vepra që bien nën juridiksionin e 
gjykatave të sigurimit të Shtetit, të jepen që nga fillimi i kujdestarisë së tyre të drejtën e qasjes në 
një  avokat. KPT-ja pranon se, në mënyrë që të mbrohen interesat legjitime të hetimit të policisë, 
mund të jetë jashtëzakonisht e nevojshme për të shtyrë për një periudhë të caktuar të qasjes 
personit të paraburgosur për një avokat të zgjedhur prej tij; Megjithatë, në raste të tilla, qasje në 
një avokat të pavarur duhet të organizohet «(CPT / Inf (2001) 25, paragrafi 61).
14 Në Komentin e përgjithshëm të saj nr.2, Komiteti kundër Torturës (CAT) tha: «Disa garanci 
themelore duhet të zbatohen për të gjithë personat e privuar nga liria. Disa nga këto janë të 
specifikuara në Konventë, dhe Komiteti vazhdimisht i bën thirrje shteteve palë për përdorimin 
e tyre. Rekomandimet e Komitetit duhet të bëjnë masa efektive me qëllim për të sqaruar bazën 
aktual dhe nuk janë shteruese. Garanci të tilla përfshijnë, ndër të tjera, ... e drejta menjëhershme 
për të marrë ndihmë ligjore të pavarur «(CAT komente të përgjithshme, 24 janar 2008 (CAT / C 
/ GC / 2), paragrafi 13).
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të Parimeve Themelore të OKB-së për Avokatët, i cili pohon se “të gjithë 
personat kanë të drejtë të kërkojnë ndihmën e një avokati të zgjedhur prej 
tyre për të mbrojtur dhe për të vendosur të drejtat e tyre dhe për t’i mbrojtur 
ato në të gjitha fazat e procedurës penale15”. Parimi 5 i Parimeve Themelore 
mbi Avokatët dhe Parimi 17 i Grupit të Parimeve mbi të drejtën për gjykim 
të drejtë dhe korrigjimin në mënyrë specifike siguron se, kur një person është 
arrestuar, i akuzuar apo i paraburgosur duhet të informohet menjëherë për të 
drejtën për ndihmë juridike16 të zgjedhjes së tij. Së fundi, Neni 7 i Parimeve 
Themelore të Avokatëve kërkon nga qeveritë për të siguruar që të gjithë 
personat që janë arrestuar ose ndaluar duhet të kenë qasje tek një avokat 
brenda dyzet e tetë orëve nga koha e arrestimit ose ndalimit të tyre.

7.  Në të drejtën penale ndërkombëtare, e drejta për të zgjedhur një avokat në 
procedurën paraprake është e themeluar mirë, si në Statutin dhe Rregullat 
e Procedurës dhe Provave të gjykatave të ndryshme ndërkombëtare dhe në 
praktikë. Në bazë të nenit 21 § 4 të Statutit të Tribunalit Penal Ndërkombëtar 
për ish-Jugosllavinë (ICTY), Neni 20 § 4 i Statutit të Tribunalit Penal 
Ndërkombëtar për Ruandën (ICTR), Neni 17 § 4 të Statutit të Gjykata Speciale 
për Sierra Leone (SCSL) dhe nenin 55 § 2, Neni 56 dhe Neni 67 § 1 (d) të 
Statutit të Gjykatës Ndërkombëtare Penale (ICC), praktika ka qenë se vetëm 
një përqindje e vogël e personave të akuzuar janë përfaqësuar nga avokatët të 
financuar privatisht, të zgjedhur vetë. Në shumicën e rasteve, gjykatat i japin 
të pandehurit një listë të avokatëve të miratuar nga e cila ai ose ajo mund të 
zgjedhë. Në raste të tilla, gjykatat janë të detyruara të caktojnë një avokat 
shpejtë për të gjithë kohëzgjatjen e procedurës, duke përfshirë gjatë çdo 
marrje në pyetje të të pandehurit. Kur e drejta për avokat nuk është plotësuar, 
dëshmia që rezulton duhet të përjashtohet17.

Zgjedhja e lirë për  avokat
8.  Sipas mendimit tonë, çështja qendrore në Dvorski është nëse autoritetet 

morën hapat e nevojshme  aktive për të siguruar gëzimin efektiv të së drejtës 
së kërkuesit për ndihmë ligjore të zgjedhur prej tij - me fjalë të tjera, për 
ta siguruar atë me informata të njohura për ata që në kontekstin e ligjit 

15 Miratuar nga Kongresi i tetë OKB-së për Parandalimin e Krimit dhe Trajtimin e të Pandehu-
rve, Havanë, Kubë, 27 gusht-7 shtator, 1990.
16 Shtojca II, HRC, Raporti Final, Seksioni i 46-të, E / CN.4 / Sub.2 / 1994/24 3 qershor 1994.
17Shtojca II, HRC, Rapporti Final, Seksioni i 46-të, E / CN.4 / Sub.2 / 1994-1924 3 qershor 1994. 
Shih ICTY Dhomën Gjyqësore, Prokurori k. Delačić, Muçiç, Deliç dhe Landzo, Vendim mbi Mo-
cionin e Zdravko Muçiç për përjashtimin e provave, 2 shtator 1997, paragrafët 43 dhe 55. ICTR 
Dhoma Gjyqësore, Prokurori kundër Bagosora et al, Vendim mbi Mocionin e Prokurorisë për 
pranimin e lëndëve të caktuara në bazë të Rregullës 89 (C), 14 tetor 2004, paragrafi 21..; dhe 
Prokurori kundër Karemera, Ngirumpatse dhe Nzirorera, Vendim mbi Mocionin e Prokurorisë 
për pranimin në evidencën e të Intervistave të Post-arresti me Joseph Nzirorera dhe Mathieu 
Ngirumpatse, 2 nëntor 2007, paragrafët 23-32. Shih paragrafët 60 dhe 105 të aktgjykimit.
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të brendshëm ishin të  nevojshme që të bëjë një zgjedhje të informuar të 
avokatit. Ashtu si pjesa më e madhe kanë arritur në përfundimin, “policia nuk 
ka informuar kërkuesin mbi disponueshmërinë e avokatit G.M. për ta këshilluar 
atë, ose në praninë e G.M. në stacionin e policisë të Rijekës “(shih paragrafin 112 
të aktgjykimit) dhe në këtë mënyrë, pasi gjykimi thekson (shih paragrafin 93), 
“ndërsa kërkuesi kishte zgjedhur formalisht avokatin M.R. për ta përfaqësuar 
atë gjatë marrjes në pyetje në polici, zgjedhja nuk ishte e informuar”.

9.  Në përputhje me Kodin e Procedurës Penale të Kroacisë, policia është e 
detyruar për të ndihmuar të dyshuarit për marrjen e informatave të nevojshme 
për të bërë një zgjedhje të informuar të përfaqësuesve duke u ofruar atyre 
një listë të avokatëve. Në dritën e dispozitave të brendshme ligjore, të cilat 
autorizojnë të afërmit e të pandehurve për të punësuar avokatët për ta dhe nga 
ana tjetër, autorizimi i të pandehurit të refuzojë për të angazhuar një avokat të 
punësuar nga të afërmit e tyre dhe gjithashtu për të dhënë autorizimin me gojë 
tek një avokat para se autoriteti të kryejë procedurat, ishte e nevojshme - pasi 
kërkuesi ka shprehur një dëshirë për të punësuar një avokat - për të informuar 
atë se prindërit e tij kishte punësuar tashmë një të tillë për të.

10. Qeveria e paditur nuk konteston faktin se, policia kishte dështuar ta njoftojë 
kërkuesin për avokatin e punësuar nga prindërit e tij, e as nuk ofrojnë ndonjë 
arsyetim objektivisht të arsyeshëm për këtë dështim, ndërsa kërkuesi refuzoi 
avokatin e zgjedhur prej tij dhe tërhoqi deklaratën e tij vetë-fajësuese sa më 
shpejt që kjo ishte e mundur - në ditën e tjetër. As Qeveria nuk ka plotësuar 
barrën e provës në demonstrimin që kërkuesit i ishte siguruar një mundësi e 
të drejtës për të ushtruar të drejtën për një avokat të zgjedhur prej tij.

11. Arsyeja e vetme cituar nga qeveria për të mos informuar kërkuesin që prindërit 
e tij kishin punësuar G.M. si avokatin e tij ishte fakti se G.M., në funksion 
të policisë dhe gjykatave të brendshme, nuk kishte autorizimin e duhur të 
avokatit për të përfaqësuar kërkuesin në kohën përkatëse. Në lidhje me këtë, 
Gjykata ka theksuar se G.M., ka  pretenduar përpara autoriteteve kombëtare 
se ai në fakt kishte mbajtur një autorizim me shkrim të avokatit, të dhënë nga 
prindërit e kërkuesit më 14 mars 2007 (shih paragrafin 24 të vendimit). Kjo u 
hodh poshtë në procedimet e brendshme, edhe pse jo në mënyrë bindëse (shih 
paragrafët 55 dhe 95 të vendimit). Sido që të jetë, fshehja e një informacioni 
të tillë për arsye të thjeshta formale - për shembull, për shkak se avokati nuk 
kishte një prokurë me shkrim të avokatit - në rrethanat në të cilat avokati 
kishte përfaqësuar kërkuesin në një rast të mëparshëm dhe kishte qenë në 
kontakt me nënën e kërkuesit në Itali me telefon, dhe e gjithë kjo ishte bërë e 
njohur për policinë, nuk mund të ketë qenë objektive dhe e arsyeshme.

12. Së fundi, Qeveria gjithashtu pretendoi se kërkuesi kishte pasur mundësinë 
për të zgjedhur nga një listë e avokatëve në detyrë më 14 mars 2007, por ata 
nuk i kanë ofruar Gjykatës një kopje të listës. Kërkuesi pohoi se, nuk kishte 
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lista të tilla. Qeveria u përgjigj se, arkivat e stacionit policor  kanë mbajtur 
lista të tilla. Në vend të kësaj, ata dorëzuan një listë me të njëjtën përmbajtje 
si lista e 2007. Në pikëpamje të ekzistencës së dy deklaratave kontradiktore 
në lidhje me ekzistencën e listës së vitit 2007, ne besojmë se barra e provës 
duhet të ketë qenë mbi Qeverinë, në lidhje me pretendimin e tyre se një listë 
e tillë ka ekzistuar dhe i është dhënë kërkuesit. Kjo ishte deri kur Qeveria të 
provonte  faktin pozitiv se lista ka ekzistuar dhe se kërkuesi kishte zgjedhur 
një avokat nga ajo listë; nuk ishte barrë e kërkuesit për të provuar faktin 
negativ se lista nuk ekzistonte dhe se ai nuk kishte pasur mundësinë për të 
zgjedhur një avokat në këtë mënyrë. Qeveria ka dështuar për të paraqitur 
provat relevante në dispozicion në Gjykatës.

13. Sipas mendimit tonë, kjo është e mjaftueshme për të garantuar përfundimin 
se, dështimi për të siguruar informacionin e duhur për kërkuesit ishte një 
lëshim i gabuar, si rezultat i së cilës kërkuesi ishte privuar në mënyrë të gabuar 
për planet e tij para në zgjedhjes. Me fjalë të tjera, ka pasur një ndërhyrje 
në të drejtën e tij për një zgjedhje të lirë dhe të informimit të avokatit. Një 
ndërhyrje e tillë, në mënyrë të pashmangshme, ngre dyshime se policia nuk 
mund të ketë vepruar në mirëbesim dhe në këtë mënyrë mund të ketë dështuar 
për të siguruar ushtrimin efektiv të të drejtave të mbrojtjes të kërkuesit sipas 
nenit 6 § 3 (c) dhe drejtësinë e gjykimit në bazë të nenit 6 § 1.

Privimi i gabuar i zgjedhjes së avokatit
14. Qëllimi i të drejtës për avokat të zgjedhur vetë është për të garantuar 

ndershmërinë e procesit penal nëpërmjet ndihmës adekuate profesionale. Në 
mungesë të provave të kundërta, një mohim  i pajustifikuar apo kufizimi, e 
ndërhyrja, kjo e drejtë gjithmonë do të lërë përshtypjen e pashmangshme të një 
përpjekje nga autoritetet për të ndikuar në zgjedhjen e të dyshuarit në ndihmën 
profesionale që i imponojnë atij një avokat,  i cili është “i përshtatshëm” për 
policinë apo i palës  akuzuese, dhe do të ngrejë dyshime dhe dyshimet se 
qëllimi i tij ishte për mashtrim apo të çorientojnë të dyshuarin me qëllim 
të marrjes së provave në kundërshtim me parimet e drejtësisë18. Shfaqja e 
thjeshtë e besimit të keq nga ana e policisë është e mjaftueshme për të vënë 
në dyshim nëse një rrëfim vetë-fajësues i dhënë në rrethana të tilla ishte me 
të vërtetë vullnetar.

15. Për këtë arsye ne nuk e konsiderojmë një «mohim të zgjedhur» të pajustifikuar 
apo të gabuar si “më pak të rëndë” në krahasim me “mohimin e qasjes” të 
pajustifikuar ose të gabuar. Kështu, në kundërshtim me pjesën më të madhe, 

18 Për të pandehurit mund të jetë disa herë më e dëmshme që të kenë një avokat të caktuar nga 
shteti në çfarëdo formë (ose për shkak se nuk kishte asnjë zgjidhje ose nuk ka zgjedhje kuptimplotë, 
ose sepse zgjedhja është e kufizuar pa arsye) se sa të mos ketë asnjë avokat. Për thënë shembuj 
shih rastet e UNHRC, Gjykata Inter-Amerikane e të Drejtave të Njeriut dhe Komisioni Afrikan 
cituar më lart.
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ne besojmë se situata në Dvorski duhet të ishte analizuar përgjatë linjave 
të njëjta të argumentit, si situata në rastin Salduz. Si pasojë, me respekt 
nuk pajtohemi se Croissant19 dhe Klimentyev20, të cilat merren me situata 
të pretenduara për të justifikuar “refuzimin e zgjedhur” të avokatit, janë të 
aplikueshme në rastin në fjalë.

Ndikimi i gabimeve strukturore në drejtësinë e procedurës penale
16. Në procedurën penale, ka disa të drejta procedurale aq themelore për gjykim 

të drejtë sa shkelja e tyre nuk mund të shihet si e drejtë21. Shkelja e këtyre 
të drejtave rezulton e një gabimi strukturor, i cili ndikon në kuadër të të cilit 
kryhet gjykimi22.

17. Gjykata ka pranuar tashmë se gabime të tilla strukturore mund të lindin në 
lidhje me rrëfimet e marra në shkelje të nenit 3 dhe të provave të marra si 
rezultat i drejtpërdrejtë i torturës23 dhe i mohimit të gabuar të qasjes për 
avokat24. Siç theksoi Gjykata në Salduz, provat e marra gjatë fazës së hetimit 
përcaktojnë  kornizën brenda së cilës vepra e ngarkuar do të konsiderohet 
në gjyq, dhe për këtë arsye çdo gabim i tillë procedural, i kryer gjatë kësaj 
faze, domosdoshmërish do të ketë një ndikim në drejtësinë e procedurës25 . 
Meqenëse “rregulli përjashtues” është themeluar për mbrojtjen e privilegjit 
kundër vetë-inkriminimit, përdorimi i provave të mbledhura në kundërshtim 
me këtë privilegj themelor gjithmonë do të përbënte një gjykim të padrejtë, 
pavarësisht nga rrethanat e tjera të rastit. Kështu, Gjykata konstatoi në Salduz 
në çdo dënim, në bazë të një pranimi ose deklarate të dhënë në shkelje të së 
drejtës për qasje tek një avokat përbën një shkelje të së drejtës së përgjithshme 

19 Croissant k. Gjermanisë, 25 shtator 1992, Seria A nr. 237-B.
20 Klimentyev k. Rusisë, nr. 46503/99, 16 Nëntor 2006.
21 Në fjalët e Gjykatës së Lart të SHBA, «shkelja e tyre kurrë nuk mund të trajtohen si humbje të 
padëmshme». Shih Chapman k. Californisë, 386 së SHBA-18 (1967), duke cituar rastet e gjyqtarit 
të njëanshëm në gjyq, një rrëfim që shtrëngohet dhe mohimi i të drejtës për avokat gjatë gjykimit, 
si shembuj të gabimeve strukturore.
22  Arizona k. Fulminante, 499 U. S. 279, 309-310.
23 Shih Jalloh k. Gjermanisë [GC], nr. 54810/00, §§ 99 dhe 105, GJEDNJ 2006- IX; Harutyu-
nyan k. Armenisë, nr. 36549/03, § 63, GJEDNJ 2007-III; dhe Gäfgen k. Gjermanisë [GC], nr. 
22978/05, § 176, KEDNJ 2010.
24 Salduz, cituar më lart, § 58.
25 Shih Salduz, cituar më lart, § 54, dhe Dayanan, cituar më lart, § 33. Kjo qasje e njëjtë u përsërit 
në Huseyn dhe të tjerët (cituar më lart, § 172): “duket se, në ditët e para të ndalimit të tyre, së 
pari, kërkuesit e tretë dhe të katërt janë marrë në pyetje pa përfitimin e ndihmës juridike dhe bënë 
deklarata të caktuara që janë përfshirë në dosjen e rastit penal. Nuk duket se ndonjë prej tyre 
kishte hequr dorë shprehimisht në të drejtën e tyre për një avokat pas arrestimit të tyre. Duke pa-
sur parasysh informacionin mbi këtë çështje, Gjykata nuk mund të spekulojë mbi ndikimin e saktë 
të cilin qasja e kërkuesve për një avokat gjatë kësaj periudhe do të kishte pasur një procedurë që 
pason dhe nëse mungesa e një avokati gjatë kësaj periudhe në mënyrë të pakthyeshme ka prekur 
mbrojtjen e tyre. “
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për një gjykim të drejtë, e garantuar me nenin 6 § 1 të Konventës26. Me fjalë të 
tjera, Salduz paraqiti një rregull automatik përjashtues për deklaratat e vetë-
fajësimit të marra, pa qenë i pranishëm një avokat gjatë marrjes në pyetje, kur 
nuk ka pasur arsye të forta për refuzimin e qasjes së avokatit (që është situata 
të refuzimit të pajustifikuar të aksesit tek një avokat).

18. Ne parashtrojmë se, mohimi i gabuar i zgjedhjes së një avokati përbën një 
shembull tjetër të një gabimi strukturor në procedurën penale, e cila duhet të 
rezultojë automatikisht në përjashtimin e të gjitha deklaratave vetë-fajësuese 
të njollosura nga ai gabim27. Në qoftë se një deklaratë e infektuar vetë-
fajësuese nuk përjashtohet para gjyqit, një gabim i tillë në vetvete duhet të 
shihet si një shkelje e Konventës, pa qenë nevoja për të vlerësuar drejtësinë e 
përgjithshme të procedurës. Në qoftë se provat e dëmtuara vihen në dijeninë 
e gjyqtarëve, bindja automatikisht duhet të prishet. Nuk ka mjet tjetër juridik 
që mund të korrigjojë gabimet të tilla dhe në fund të fundit të sigurojë të 
drejtën themelore për gjykim të drejtë. Sipas mendimit tonë, përdorimi i 
ndonjë testi balancues në situata të tilla kërcënon garancinë themelore për 
ndihmën juridike të dikujt duke zgjedhur vetë kundrejt interesave të tjera që 
kanë pak, nëse ka, rëndësi në drejtim të Konventës.

19. Kur lexoni me kujdes, paragrafët 111 dhe 112 të vendimit parashikojnë 
vetëm premtime boshe për parimin e vlerësimit të drejtësisë së përgjithshme 
të procedurës, sepse në fund të fundit shumica konsideron se duhet të merret 
parasysh “ndikimi i mundshëm i rëndësishëm” për rrëfimin e kërkuesit 
për zhvillimin më tej të procedurës penale kundër tij. Kjo do të thotë se, 
shumica nuk e marrin në konsideratë qëndrimin se, paragjykimi shkaktuar 
kërkuesit duke privuar gabimisht  zgjedhjen e avokatit duhet të vlerësohet 
në kontekstin e provave të tjera të paraqitura, në mënyrë që të përcaktohet 
nëse gabimi ishte i pafajshëm dhe procedurat ishin të drejta si një e tërë. 

26   Shih Salduz, cituar më lart, §§ 55 dhe 58.
27  Si Gjyqtari Scalia ka thënë: “avokatët e ndryshëm do të ndjekin strategji të ndryshme në 

lidhje me hetimin dhe zbulimin, zhvillimin e teorisë së mbrojtjes, përzgjedhjes së jurisë, 
paraqitjen e dëshmitarëve, si dhe stilin e testit të dëshmitarëve dhe argumentit të jurisë. 
Dhe zgjedhja e avokatit do të ndikojë se  në çfarë kushtesh i pandehuri bashkëpunon me 
prokurorinë, pazaret mbi pranimin e fajësisë, ose vendosjes në vend që të shkojnë në gjyq. 
Në dritën e këtyre aspekteve të panumërt të përfaqësimit, mohimi i gabuar i mban këshilluar 
direkt në “kuadrin brenda të cilit të ardhurat e gjykimit, ‘Fulminante, supra, në 310 - apo 
me të vërtetë në qoftë se vazhdon tek të gjitha. Është e pamundur të di se çfarë zgjedhje 
të ndryshme këshilli hodhi poshtë, dhe pastaj të përcaktojë sasinë e ndikimit të këtyre 
zgjedhjeve të ndryshme për rezultatin e procedurës ... Analiza e gabimit të  padëmshëm-në 
një kontekst të tillë do të ishte një hetim spekulativ në atë që mund të ketë ndodhur në një 
univers alternativ “(Shtetet e Bashkuara k. Gonzalez-Lopez, 548 US 140 (2006)). Gabime 
të tilla strukturore përfshijnë mohimin e avokatit (shih Gideon k. Wainwright, 372 US 335 
(1963)), mohimi i të drejtës së vetë-përfaqësimit (shih McKaskle k. Wiggins, 465 US 168, 
177-178, n. 8 (1984)), mohimi i të drejtës për gjykim publik (shih Waller v. Gjeorgjinë, 467 
SHBA 39, 49, n. 9 (1984)) dhe mohimi i të drejtës për gjykim nga juria me dhënien e një 
defekti të arsyeshëm udhëzim i dyshuar (shih Sullivan k. Luiziana, 508 US 275 (1993)).
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“Ndikimin e mundshëm” të gabimit procedural mjafton për shumicën për të 
gjetur shkeljen e Nenit 6. Kjo gjuhë nuk është shumë larg, në thelb, nga ajo e 
Salduz ose Huseyn dhe të tjerët28.

20. Kështu, duke vlerësuar drejtësinë e përgjithshme të procedurave, duke u 
mbështetur në një test balancues, është një qasje shumë e lakueshme. Ka një 
rrezik potencial se kjo do të çojë në diskrecionin e tepërt në mënyrën në të cilën 
shkelja e të drejtave themelore procedurale, si e drejta e çdokujt për avokat 
të zgjedhur vetë, do peshonte kundër interesave të tjera procedurale. Ashtu 
si vlerësimi i gabimit të padëmshëm, vlerësimi i drejtësisë së procedurës së 
përgjithshme mund të prodhojë rezultate shumë negative, kur, për shembull, 
prova shumë bindëse, të tilla si një rrëfim i bërë nga një i pandehur, pa ndihmën 
e pavarur ligjore, e gjen rrugën e saj në dosjen e rastit penal dhe në fund, në 
gjyq. Të mendojnë ndryshe do të jetë ose injorancë e pastër për rolin unik që 
avokati luan në procedurën penale si “mbikëqyrës i rregullsisë procedurale” 
ose mohimin e qëllimshëm të një shteti të bazuar në sundimin e ligjit. Në 
fjalët e Andrew Ashworth29, “kriteri i gjykimit të drejtë është i mjaftueshme e 
fleksibël, me kaq shumë faktorë në ekuilibër, çdo gjyqtar mund të vërë vulën 
e tij ose të saj në atë që është një “gjykimi i drejtë”. Për këtë arsye, pjesa më 
e madhe duhet të ketë refuzuar shprehimisht ndonjë balancim të mohimit të 
gabuar të zgjedhjes së avokatit kundër interesave të tjera, siç ka konstatuar 
Gjykata vazhdimisht në Salduz, Dayanan dhe Huseyn dhe të tjerë në situata 
të ngjashme “mohimin e qasjes” për avokat të pajustifikuar.

Përfundim
21. Ne jemi të mendimit se, e drejta e qasjes tek një avokat sjell një të drejtë për 

rekurs tek ndihma  juridike e dikujt që e ka zgjedhur vetë që nga fazat fillestare 
e procedurës, që nënkupton të drejtën për një zgjedhje të informuar dhe të 
lirë. Si pasojë, mbajtja me vetëdije e informacionit të duhur nga një i dyshuar, 
kur ai ose ajo është duke zgjedhur një avokat përbën një mohim të gabuar të 
së drejtës për zgjedhje të avokatit. Mohimi i zgjedhjes së avokatit nuk është 
një “çështje më pak serioze” se mohimi i qasjes për një avokat në aspektin e 
pasojave juridike. Kështu, si mohimi i gabuar i të drejtës së qasjes së avokati 
dhe mohimi i gabuar i zgjedhjes së një avokati përbëjnë një gabim strukturor 
në procedurën penale e cila duhet të rezultojë automatikisht në përjashtimin 
e deklaratave vetë-fajësuese të njollosura nga ai gabim para gjyqit. Nëse i 
pandehuri është dënuar pasi një dëshmi e tillë e infektuar ka ardhur në dijeninë 
e gjyqtarëve në çështje, dënimi duhet të prishet automatikisht. Nëse vepra 
nuk është ende e parashkruar, mund ta pasojë një rigjykim me përjashtim të 
të gjithë materialit të dëmtuar.

28 Shih Salduz, cituar më lart, § 58, dhe Huseyn dhe të tjerë, cituar më lart, § 172.
29 Andrew Ashworth,“Përjashtimi i provës si mbrojtje e të drejtave” (1977), zbaton rregullat. L. Rev. 723.
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OPINIONI PAJTUES I GJYQTARIT SILVIS BASHKUAR ME 
GJYQTARIN SPIELMANN

1.  Unë pajtohem me konstatimin e një shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c) në këtë 
rast. Megjithatë, unë me respekt nuk pajtohem me një pjesë thelbësore të 
arsyetimit të këtij vendimi.

2.  Thelbi i çështjes që do të adresohet në këtë mendim është mënyra që Gjykata 
zbaton dallimin mes të dy situatave: (1) mohimin e qasjes tek një avokat, 
që kërkon të ketë “arsye të forta” dhe se të drejtat e mbrojtjes nuk duhet të 
paragjykohen padrejtësisht (shih Salduz k. Turqisë [GC], nr. 36391/02, § 55, 
GJEDNJ 2008), dhe (2) “mohim i zgjedhjes” së avokatit, duke kërkuar që duhet 
të ketë arsye “relevante dhe të mjaftueshme” dhe se drejtësia e përgjithshme e 
procedurës nuk duhet të cenohet (shih Croissant k. Gjermanisë, më 25 shtator 
1992, § 31, Seria A nr. 237-B). Në paragrafin 81 të vendimit, Gjykata thekson 
se mohimi i zgjedhur është “çështje më pak serioze” dhe konsideron se rasti 
është nën shqyrtim për tu klasifikuar  në terma të tilla. Për mendimin tim, në 
mbështetjen që pikëpamja e shumicës ka  humbur një karakteristikë thelbësore 
të këtij rasti, i cili është se policia duket të ketë kërkuar të orkestrojë mbrojtjen 
gjatë fazës fillestare të procedurës, në kundërshtim me dispozitat e ligjit të 
brendshëm, si dhe Konventës. Sipas mendimit tim, kombinimi i pengesës 
nga ana e policisë në aksesin tek një avokat të punësuar nga kërkuesi dhe 
njëkohësisht duke ndërhyrë tek zgjedhja e lirë e  kërkuesit të një avokati 
nga mbajtja e informacionit përkatës nuk është aspak “çështja serioze” në 
krahasim me mohimin e transparencës së qasjes me një avokat.

3.  Faktet e rastit mund të përmblidhen si më poshtë. Kërkuesi u arrestua si i 
dyshuar në lidhje me tre vrasje, një grabitje të armatosur dhe zjarr vënie. Para 
fillimit të marrjes në pyetje nga policia, prindërit e kërkuesit punësuan një 
avokat (G.M.), i cili është përgatitur për të mbrojtur kërkuesin, një mundësi e 
cila është akorduar sipas statusit ligjor në ligjin kroat. Avokati i punësuar G.M. 
u paraqit menjëherë në stacionin e policisë për të takuar klientin e tij. Megjithatë, 
këtij avokati i ishte refuzuar hyrja tek kërkuesi nga policia,  për shkak se ai nuk 
kishte paraqitur një autorizim me shkrim të avokatit. Kërkuesi nuk ishte informuar 
as për praninë e avokatit në stacionin policor ose veprimin që prindi i tij kishte 
ndërmarrë. Kërkuesi pranoi se,  ka kryer krimet gjatë marrjes fillestare në 
pyetje të policisë në prani të një avokati, i cili ishte një ish-shef i policisë 
së rrethit në të cilin kërkuesi ishte duke u mbajtur në paraburgim. Qeveria 
argumentoi se, kërkuesi kishte zgjedhur këtë avokat nga një listë paraqitur atij 
nga ana e policisë, që do të thotë se ai nuk kishte një avokat të zgjedhur prej 
tij. Sipas gjykatave të brendshme, kërkuesi pranoi në praninë e një avokati të 
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zgjedhur prej tij. Rrëfimi i parë është përdorur si dëshmi.
4.  Në fillim është e rëndësishme për të vëzhguar se Kodi kroat i Procedurës 

Penale (KPP) rregullon zgjedhjen e një avokati në mënyrë të tillë që prindi 
i të pandehurit të përballojë mundësinë e punësimin e një avokati për të 
pandehurin, nëse i pandehuri shprehimisht e refuzon këtë (KPP, Neni 62 §§ 
1 dhe 4). Paragrafi 6 i nenit 62 citon se avokati mbrojtës duhet të paraqesë 
autorizimin e tij të avokatit pranë  autoriteteve për kryerjen e procedurës. I 
pandehuri mund të japë autorizimin me gojë për një avokat para organit që 
zbaton procedurën, rast në të cilin kjo duhet të hyjë tek të dhënat. Neni 177 
§ 5 parashikon se, me kërkesë të të dyshuarit, autoritetet policore duhet të 
lejojnë atë për të punësuar një avokat dhe për këtë qëllim ata duhet të ndalin 
së hetuari të dyshuarin derisa të shfaqet avokati ose tre orë nga momenti që 
i dyshuari ka kërkuar për të emëruar avokatin. Nëse rrethanat tregojnë se, 
avokati i zgjedhur nuk do të jetë në gjendje të paraqitet brenda kësaj periudhe 
kohore, autoritetet policore duhet të lejojnë të dyshuarin për të caktuar një 
avokat nga lista e avokatëve në detyrë dhënë nga autoriteti kompetent i 
policisë nga degët e qarkut të Dhomës së Avokatëve kroat.

5.  Gjykata ka vërejtur se arsyeja e vetme cituar nga qeveria për të mos lejuar 
G.M. pranë kërkuesit ishte fakti se G.M., sipas mendimit të Qeverisë, nuk 
kishte një autorizim të duhur të avokatit për ta përfaqësuar atë. Në të njëjtën 
kohë, Qeveria nuk  ka kontestuar se kërkuesi nuk ishte informuar në kohën 
përkatëse që G.M. kishte qenë duke u përpjekur për të parë atë në stacionin 
e policisë. Gjykata ka theksuar, megjithatë, se G.M. ka pretenduar përpara 
autoriteteve kombëtare që në fakt ka mbajtur një autorizim me shkrim të 
avokatit të dhënë nga prindërit e kërkuesit më 14 mars 2007. Ky pretendim 
nuk është hedhur poshtë bindshëm në procedimet e brendshme. Për më tepër, 
një autorizim me shkrim i avokatit është përfshirë në dosjen e përpiluar nga 
gjykatësi hetues më 15 mars 2007, kur kërkuesi u soll para tij nga policia.

6. Parimi i të drejtës për ndihmë juridike është përcaktuar në Nenin 6 § 3 (c) të 
Konventës: “Çdo person i akuzuar për një vepër penale ka të drejtë për të 
mbrojtur vetë ose të ndihmohet nga një mbrojtës i zgjedhur prej tij.”  Mbrojtja 
që t’i jepet një personi të akuzuar për një vepër penale nuk është e kufizuar 
në procedurat gjyqësore. Në Imbriosca k. Zvicrës, Gjykata deklaroi (§ 36): 
“Sigurisht qëllimi kryesor i nenit 6 të Konventës për sa i përket çështjes 
penale është që të sigurojë një vendim të drejtë nga një gjykatë kompetente 
për të përcaktuar ndonjë akuzë penale, por nuk do të thotë se neni nuk ka 
aplikim në procedurën paraprake.”

   Neni 6 § 3 (c)30 përfshin aspekte të veçanta të së drejtës për gjykim të drejtë 
në kuptim të nenit 6 § 1 (shih Correia de Matos k. Portugalisë (dh.m.)31, 

30 Imbrioscia k. Zvicrës, 24 nëntor 1993, Seritë A nr. 275.
31 Correia de Matos k. Portugalisë (dhj.), Nr. 48188/99, GJEDNJ 2001-XII.
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Dhe Foucher k. Francës32, § 30). Ky nën-paragraf garanton se, procedurat 
kundër një personi të akuzuar nuk do të ndodhin pa përfaqësim adekuat të 
rastit për mbrojtjen (shih Pakelli k. Gjermanisë Raporti i Komisionit, § 8433). 
Garancitë në paragrafin 3 të nenit 6 janë aspekte specifike të së drejtës për 
një proces të rregullt të përcaktuara në nenin 6 § 1 të cilat duhet të merren 
parasysh në vlerësimin e kësaj çështjeje34. Qëllimi i tyre i brendshëm është 
të kontribuojnë për të siguruar drejtësinë e procedurës penale në tërësi35. Por 
ata nuk kanë një qëllim në vetvete: përputhja me kërkesat e një gjykimi të 
drejtë duhet të shqyrtohet në secilin rast duke pasur parasysh zhvillimin e 
procedurës në tërësi, dhe jo në bazë të shumës së izoluar të një aspekti të 
veçantë ose incidenti.

7.  Në dallimin mes rastet që kanë të bëjnë me “mohimin e qasjes” dhe “mohimin 
e zgjedhjes”, Gjykata i referohet tri rasteve kur zgjedhja e lirë e një avokati 
është e kufizuar ose mohuar (Croissant, cituar më lart,. Klimentyev k. Rusisë, 
nr. 46503/99, 16 nëntor 2006;. dhe Martin k. Estonisë, nr.  35985/09, 30 maj 
2013). Unë propozoj që të marrim një vështrim më të afërt në këto raste.

(A) Në rastin Croissant, kërkuesi kundërshtoi refuzimin për të zëvendësuar 
një avokat në të cilin ai nuk kishte besim, por që megjithatë ishte emëruar 
nga gjykata vendase në një kohë kur kërkuesi u ndihmua tashmë nga 
dy avokatët që ai kishte besim. Në këtë kontekst, Gjykata ka gjetur se 
gjykatat e brendshme kishin arsye përkatëse dhe të mjaftueshme për 
hedhjen poshtë të dëshirave të të pandehurit.

(B) Në Klimentyev, kërkuesi u ankua në lidhje me refuzimin e gjykatës 
vendase për të pranuar një avokat tjetër për mbrojtje. Gjykata vërejti 
se, nuk kishte asnjë tregues se ekipi mbrojtës të kërkuesit, përbërë nga 
një avokat dhe një mbrojtës civil, nuk mund të përfaqësojë në mënyrë 
adekuate atë dhe të marrin pjesë në mënyrë efektive në seancë. Për 
këtë arsye, Gjykata nuk ishte në gjendje që të arrinte në përfundimin 
se, kërkuesi ishte përfaqësuar në mënyrë joadekuate në seancë dhe se 
refuzimi i gjykatës së shkallës së parë për të pranuar avokatin e kërkuar 
prej tij, duke iu referuar faktit se, kërkuesi nuk ka nevojë për këshilla 

32 Foucher k. Francës, 18 Mars 1997, Raportet e Gjykimeve dhe Vendimeve 1997-II.
33 Pakelli k. Gjermanisë, nr. 8398/78, raporti i 12 dhjetorit 1981 Komisionit; është interesante të 
theksohet se, në gjykimin e saj në të njëjtin rast (Pakelli k. Gjermanisë, 25 prill 1983, § 42, seria 
A nr. 64) Gjykata konstatoi shkelje të nenit 6 § 3 (c) të Konventës duke mbajtur , siç ka bërë shumë 
rrallë: “vendimin e një shkelje të kërkesave të paragrafit 3 (c) të  Gjykatës nga të shqyrtuarit e 
çështjes në dritën e paragrafit 1 (shih, mutatis mutandis, vendimi i lartpërmendur Deweer , Seria 
A nr. 35, f. 30-31, para. 56). “
34 Shih Imbrioscia, cituar më lart, § 37; dhe gjithashtu, pas rastit të Salduz, Gäfgen k. Gjermanisë 
[GC], nr. 22978/05, § 169, KEDNJ 2010, dhe Sakhnovsky k. Rusisë [GC], nr. 21272/03, § 94, 2 
nëntor 2010.
35 Shih Mayzit k. Rusisë, nr. 63378/00, § 77, 20 janar 2005, dhe Seleznev k. Rusisë, nr.15591/03, 
§ 67, 26 qershor 2008.
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për të drejtën ndërkombëtare, përbënin një kufizim i paarsyeshëm dhe 
jo proporcional mbi të drejtën e kërkuesit për të përfaqësuar veten e tij 
me ndihmën e mbrojtësit të zgjedhur prej tij.

(C)  Rasti i Martin k. Estonisë  lidhet me ankesat e mëposhtme: Këshilltarit 
të përzgjedhur nga kërkuesi i ishte mohuar qasje tek kërkuesi, i cili 
ishte nën presion në përfundimin e shërbimeve të tij; avokati ligjor 
ndihmës i kishte shërbyer interesave të autoriteteve në vend të atyre 
të kërkuesit; dënimi i kërkuesit për një akuzë për vrasje u bazua në 
provat e marra në procedurën paraprake në shkelje të të drejtave të 
tij të mbrojtjes; edhe pse Gjykata e Apelit kishte deklaruar se provat 
ishin të  papranueshme, ajo ende mbështetej në to. Gjykata nuk ishte 
e kënaqur që dëshira e kërkuesit për të zëvendësuar mbrojtësin e tij 
(prindërve të tij) duke zgjedhur vetë, mund të konsiderohej vërtetë në 
rrethanat e rastit. Konsiderohet se ka pasur një shkelje të të drejtës 
së kërkuesit për të mbrojtur veten e tij me ndihmën e mbrojtësit të 
zgjedhur prej tij. Gjykata ka shprehur shqetësimin në këtë rast,  në 
lidhje me mosrespektimin e të drejtave të mbrojtjes së kërkuesit dhe 
privilegjin kundër vetë-inkriminimit. Nëse ka pasur arsye përkatëse 
dhe të mjaftueshme për kufizimin e zgjedhjes së avokatit - një test që, 
në të vërtetë, është cituar nga Gjykata - ishte, siç unë e shoh atë, aspak 
çështje thelbësore në këtë rast.

8. Për mendimin tim, rastet e Croissant, Klimentyev dhe Martin grupohen së 
bashku e nuk formojnë një kategori të rasteve në të cilat do ti përshtateshin 
rastit Dvorski. Rastet e Croissant dhe Klimentyev mund të klasifikohen si raste 
që merren me mjaftueshmërinë e arsyetimit themelor mohimin apo kufizimin 
e zgjedhjes së avokatit. Martin k. Estonisë nuk ka të bëjë me arsyetimin 
themelor të vendimeve të tilla, por është në lidhje me mosrespektimin e të 
drejtave të mbrojtjes të kërkuesit dhe privilegjin kundër vetë-inkriminimit 
në funksion të rrjedhës së ngjarjeve. Kjo çështje është analizuar nga Gjykata 
jonë kryesisht përgjatë linjave të përcaktuara në rastin Salduz. Në Martin k. 
Estonisë Gjykata arriti në përfundimin se, të drejtat e mbrojtjes së kërkuesit 
ishin prekur negativisht, pavarësisht njohjes së shkeljes së të drejtës së tij për të 
pasur një avokat të zgjedhur prej tij nga gjykatat e brendshme, dhe pavarësisht 
përjashtimit formal të rrëfimit të tij. Mungesa e shqyrtimit të brendshëm në 
sigurimin e heqjes së çdo pasoje negative për rezultatin e procedurës, pasi 
njohu shkeljen e të drejtave të mbrojtjes të kërkuesit, ishte pika thelbësore për 
Gjykatën në gjetjen e një shkelje. Analiza e Gjykatës në Martin k. Estonisë 
nuk duhet të reduktohet në një aplikim të thjeshtë të testit, nëse rezultati i 
procedurës është ndikuar negativisht si rezultat i refuzimit të zgjedhjes së 
kërkuesit të avokatit. Një karakterizim i tillë reduksionist e i pajustifikueshëm 
injoron një aspekt të rëndësishëm të njohjes së mosrespektimit të të drejtave 
të mbrojtjes nga gjykatat e brendshme.
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9.  Në rastin Dvorski, kërkuesi është mbajtur qëllimisht në një gjendje të 
padijenisë në lidhje me opsionet e tij në zgjedhjen e një avokati, ndërsa 
avokati i punësuar nga prindi i tij i ishte mohuar qasja tek ai. Kur ka, në 
pamjen e fakteve të tilla, arsye për të besuar se policia kërkoi të krijonte 
mbrojtjen dhe pastaj mori një rrëfim që ta përdorte si dëshmi nga gjykatat e 
brendshme pa asnjë shqyrtim serioz të shkeljes së pretenduar të drejtave të 
mbrojtjes të kërkuesit, pyetja nuk duhet të jetë nëse policia ndoshta mund të 
ketë pasur arsye përkatëse dhe të mjaftueshme, ose edhe arsye bindëse, për të 
mohuar ose kufizuar të drejtën për të zgjedhur një avokat, pasi Gjykata nuk 
duhet të pranojë një mungesë të tillë të respektimit të të drejtave të mbrojtjes 
në radhë të parë, pavarësisht nga arsyet apo motivet pas saj. Një gjë e tillë nuk 
i takon kategorisë së “mohimit të zgjedhjes”, etiketuar si një çështje më pak 
e rëndë - madje as në krahasim me një situatë që përfshin mohimin absolut të 
aksesit tek një avokat.

10. Së fundi, në opinionin tim, Gjykata duhet ti kishte qëndruar larg pranimit si një 
tregues legjitim i fajit të kërkuesit (në paragrafin 104 të vendimit) pranimin e 
avokatit të tij për mëshirë, me të cilat ai kërkoi që rrëfimin e parë të klientit të 
tij ta interpretojë si shenjë keqardhje apo  të sinqertë apo pendim.

MENDIMI I PAKICËS I GJYQTARIT VEHABOVIC

Unë nuk jam në gjendje për të qenë në të njëjtën pikëpamje me shumicën e 
Dhomës së Madhe se, faktet ankuar nga kërkuesi zbulojë shkelje të nenit 6 §§ 1 
dhe 3 (c) të Konventës, i cili parashikon:

“1. Në përcaktimin e ... çdo akuze penale kundër tij, çdokush ka të drejtë për 
një proces ... të drejtë ... nga [një] ... gjykatë ...

3. Çdo i akuzuar për një vepër penale ka të drejtat minimale të mëposhtme:
 (C) të mbrohet vetë ose të ndihmohet nga një mbrojtës i zgjedhur prej tij ose, 

në qoftë se ai nuk ka mjete të mjaftueshme për të paguar ndihmën ligjore, do të 
jepet falas për interesat e drejtësisë;

... “
Pjesa përkatëse e procesverbalit të marrjes në pyetje të kërkuesit nga 

punonjësit e policisë më 14 mars 2007, parashikon si më poshtë:
“Unë kam qenë i informuar për arsyet e arrestimit tim, veprat penale për të 

cilën unë jam akuzuar, të drejtat e mia, e drejta për të mos u përgjigjur dhe e drejta 
për t’u përfaqësuar ligjërisht, si dhe të drejtat që kanë anëtarët e familjes sime 
për t’u informuar në lidhje me arrestimin tim. Kam zgjedhur dhe autorizuar një 
avokat mbrojtës nga Rijeka, M.R., për të më përfaqësuar në këto procedura, dhe 
unë jam konsultuar me të privatisht; pas konsultimit me avokatin kam vendosur 
për të dhënë dëshminë time. “

Kërkuesi përfundoi deklaratën e tij si më poshtë:
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“Unë nuk jam duke përjetuar ndonjë simptomë të  tërheqjes apo ndonjë 
krizë tjetër. Unë kam dhënë prova vullnetarisht në praninë e avokatit tim dhe një 
Prokuror të Shtetit të Qarkut. Kam lexuar të gjithë deklaratën dhe më pas e kam 
nënshkruar atë si të vërtetë.”

Gjatë gjykimit në Gjykatën e Qarkut të Rijekës kërkuesit i është dhënë një 
mundësi për të parashtruar të gjitha argumentet e tij lidhur me rrethanat në të cilat 
ai i kishte dhënë deklaratën e tij, dhe pasi ai kishte ngritur argumentin se ai nuk  kishte 
nënshkruar të dhënat e deklaratës, atij iu dha  mundësia efektive për të kundërshtuar 
vërtetësinë e nënshkrimit të tij. Megjithatë, provat e parashtruara, konkretisht raporti i 
ekspertit të dorëshkrimit, përfundimisht ka konfirmuar se kërkuesi kishte nënshkruar 
deklaratën me të cilën ai kishte dhënë dëshminë e tij në polici.

Nga ana tjetër, Gjykata ka konstatuar se avokatit G.M. i ishte mohuar qasja 
ndaj  kërkuesit, ndërsa ai ishte në paraburgim policor, edhe nga momenti kur 
G.M. kishte marrë një autorizim të nënshkruar nga i ati i kërkuesit.

Neni 6 § 3 (c) siguron të drejtën e kërkuesit për të pasur një avokat të zgjedhur 
prej tij, por jo edhe avokatit të   zgjedhur prej prindërve të tij.

Kërkuesi parashtroi se, gjatë burgimit të tij në Stacionin Policor Rijeka 
avokati i punësuar nga prindërit e tij, G.M., nuk kishte qenë në gjendje për të 
kontaktuar me të.

Duke pasur parasysh pretendimet e kërkuesit, është e qartë se çështjet 
qendrore që dalin në këtë rast janë e drejta e kërkuesit për të mbajtur mbrojtës 
të zgjedhur prej tij dhe nëse, si rezultat “nuk kishte”  mundësi, ai u gjend në një 
mjedis shtrëngues për të fajësuar veten pa të mirën e mjeteve efektive ligjore.

Unë nuk kam asnjë arsye për të dyshuar argumentet e Qeverisë se kërkuesi 
është pajisur me listën zyrtare të avokatëve të Dhomës së Avokatëve të Kroacisë 
dhe që nga ajo listë  ai zgjodhi M.R. si avokatin e tij. Prandaj, në mënyrë të 
ngjashme të Dhomës, konsideroj se rasti në fjalë nuk ka të bëjë me një situatë në 
të cilën kërkuesi u pajis me një avokat të ndihmës ligjore nga ana e policisë, por 
në vend të një situatë në të cilën i ishte ofruar një listë zyrtare e avokatëve nga 
policia, nga e cila ai ka zgjedhur M.R. si avokatin e zgjedhur të tij.

Unë plotësisht pajtohem me shumicën që sjelljen e policisë në mos marrjen e 
ndonjë kontakti mes G.M. dhe kërkuesit duke ngritur shqetësime fillestare si për 
mënyrën në të cilën autoritetet vendase trajtohen në paraburgim, dhe dyshime si 
pasojë e mundshme si për të nëse procedimet në tërësi për të kënaqur kërkesat e 
një gjykim të drejtë në bazë të nenit 6 të Konventës.

Për këto arsye ky rast duhet të dallohet qartë nga parimi kryesor përcaktuar 
në rastin Salduz, për faktin që një i akuzuar në fazat fillestare të marrjes në 
pyetje të policisë, të cilat janë vendimtare për perspektivat e mbrojtjes në çfarëdo 
procedure penale të mëvonshme, duhet të normalisht të lejohet të kenë përfitimin 
efektiv të ndihmës së një avokati (shih Salduz k. Turqisë [GC], nr. 36391/02, § 52, 
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KEDNJ 2008). Dhoma e Lart (në paragrafin 78 të vendimit), gjithashtu i referohet 
rastit të Martin k. Estonisë (nr. 35985/09, 30 maj 2013), në të cilin Gjykata u 
shpreh se një person i akuzuar për një vepër penale që nuk  dëshiron të mbrohet 
vetë duhet të jetë në gjendje të drejtohet për ndihmë ligjore të zgjedhur prej tij.

Natyrisht, rasti i pranishëm si një i tërë është rreth dy pyetjeve themelore: 
nëse zgjedhja e kërkuesit i është dhënë pa ndonjë presion apo detyrim nga ana e 
policisë; dhe, në qoftë se nuk ka presion apo detyrim të zbatuar nga policia, nëse 
kërkuesi duhet të ketë qenë i përfaqësuar nga avokati i zgjedhur prej tij, ose një 
i zgjedhur nga prindërit e tij ose të ndonjë pale të tretë, madje edhe në rrethanat 
kur kërkuesi, ndoshta nën presionin emocional të konsiderueshëm, ka vendosur 
për të dhënë një deklaratë për të rrëfyer krimet.

Gjykata vëren (shih paragrafin 81 të vendimit) që ndryshe nga Salduz, ku të 
akuzuarit, të mbajtur në paraburgim, u është mohuar qasja në një avokat gjatë 
marrjes në pyetje nga policia, rasti në fjalë ka të bëjë me një situatë ku kërkuesit i 
është e ofruar qasje në një avokat nga marrja në pyetje e tij e parë, por jo – sipas 
kërkuesit - një avokat të zgjedhur prej tij. Bazyar në këtë të fundit Gjykata ka 
vendosur të vlerësojë nëse, në dritën e procedurës në tërësi, të drejtat e mbrojtjes 
janë “ndikuar negativisht” në një masë të tillë që të dëmtojnë ndershmërinë e tyre 
të përgjithshme.

Pa hyrë në të gjitha detajet e këtij testi, konsideroj se dëshira e kërkuesit që 
të ketë një avokat të zgjedhur prej tij është respektuar gjatë procedurës penale 
kundër tij. Është e pakontestueshme se, ai ndryshoi disa herë përfaqësuesin e 
tij . Natyra e procedurës kundër kërkuesit ishte serioze, për shkak të veprave të 
tij të dyshuara, por kjo nuk do të thotë se duhet të ketë kërkesa të ndryshme për 
një proces të rregullt në varësi nga serioziteti i natyrës së procedurës. Është e 
vërtetë se një nga pikat e provave të përdorura kundër kërkuesit ishte deklarata 
e tij dhënë në stacionin e policisë në prani të prokurorit publik, por se deklarata 
nuk ishte e vetmja provë kundër tij. Kur kërkuesi ka dhënë deklaratën e tij të parë 
të vetë-fajësimit në rastin në fjalë, fakti është se ai e bëri këtë me vullnetin e tij 
të lirë, në mungesë të ndonjë shenjë të presionit fizik ose psikologjik të ushtruar 
nga policia. Kjo deklaratë është firmosur nga kërkuesi, siç u konfirmua nga një 
ekspert i shkrimit të dorës para gjykatave të brendshme.

Unë do të ndahem nga pikëpamja e shumicës së Gjykatës se kërkuesi ka 
pësuar dëme të pariparueshme që çon në shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës në 
lidhje me drejtësinë e procedurave si tërësi qoftë se ajo kishte qenë e vërtetuar se 
vetë deklarimi inkriminues i kërkuesit është dhënë në shkelje të nenit 3, ose pa 
ndonjë përfaqësuesi ligjor të pranishëm, apo edhe në prani të një përfaqësuesi të 
cilin ai nuk e kishte zgjedhur me vullnetin e tij të lirë; megjithatë, unë nuk kam 
gjetur ndonjë nga këto elemente të vërtetuar nga kërkuesi në aplikimin e tij dhe 
kam gjetur kërkesën e tij të jetë plotësisht e pambështetur nga argumentet përkatëse.

Gjatë gjykimit pranë gjykatave që kanë të bëjnë me rastin e tij, kërkuesi 
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ka paraqitur të gjitha argumentet e tij në lidhje me rrethanat në të cilat kishte 
dhënë deklaratën e tij, si dhe argumentin e tij se ai kurrë nuk kishte nënshkruar 
deklaratën. Megjithatë, raporti i ekspertit të dorëshkrimit  përfundimisht ka 
konfirmuar se kërkuesi me të vërtetë kishte nënshkruar deklaratën. Prandaj, 
nuk mund të thuhet se kundërshtimet e kërkuesit lidhur me pranueshmërinë e 
deklaratës së tij si dëshmi janë injoruar nga gjykata (shih, në të kundërt, Desde k. 
Turqisë, nr. 23909/03, § 130, 1 shkurt 2011).

Gjatë procedurës gjyqësore kërkuesi kishte dobi të këshillave ligjore në 
fuqi, dhe gjykata i dha atij një mundësi të mjaftueshme për të marrë pjesë në 
procedurë dhe për të vënë përpara argumentet e tij në lidhje me akuzat dhe të 
gjitha provat përkatëse të nxjerra; Argumentet e tij nuk janë marrë parasysh 
sa duhet. Duhet përmendur se, në argumentet e tij mbyllëse në gjyq kërkuesi, 
nëpërmjet përfaqësuesit të tij, paraqiti në rrëfimin që ai kishte dhënë në polici, 
ndërsa e përfaqësuar nga avokati MR si provë e keqardhjes së tij të sinqertë 
për krimet e kryera, me shpresën se ajo do të merren në konsideratë si rrethanë 
lehtësuese në procedurë dënuese.

Për më tepër, rrëfimi i kërkuesit nuk ishte platforma qendrore të rastit të 
prokurorisë (shih, në të kundërt, Magee k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 28135/95, 
§ 45, GJEDNJ 2000-VI), dhe gjykata u mbështet në deklaratën e tij, e interpretuar 
atë në dritën e një organi kompleks të provave të vlerësuar nga gjykata (krahasojmë 
Bykov k. Rusisë [GC], nr. 4378/02, 10 mars 2009). Në mënyrë të veçantë, kur 
kërkuesi u dënua, gjykata u mbështet në deklaratat e një numri të dëshmitarëve 
në pyetje gjatë gjykimit, raportet e shumta të ekspertëve dhe të dhënat e hetimit 
të vendit të krimit dhe kërkimet dhe konfiskimet, si dhe fotografi të rëndësishme 
dhe të tjera prove fizike. Përveç kësaj, gjykata ka pasur në dispozicion të rrëfimet 
e bëra nga i kërkuesit e të bashkë-akuzuarit në shqyrtim, dhe as kërkuesi, as të 
bashkakuzuarit e tij kurrë nuk argumentuan se asnjë nga të drejtat e tyre ishin 
shkelur, kur ata kishin bërë këto deklarata.

Në rrethana të tilla do të ishte e vështirë për mua për të përfunduar se procedimet 
në tërësi ishin të padrejta (krahasoni O’Kane k. Mbretërisë së Bashkuar (dh.m.), 
Nr. 30550/96, 6 korrik 1999), që të gjitha të drejtat e kërkuesit janë siguruar 
në mënyrë adekuate gjatë gjykimit dhe rrëfimi i tij nuk ishte i vetëm, e lëre më 
vendimtare, dëshmi në këtë rast dhe si i tillë nuk e vë në dyshim bindjen e tij dhe 
dënimin (krahasoni Gäfgen k. Gjermanisë [GC], nr. 22978/05 , § 187, KEDNJ 
2010, dhe, nga ana tjetër, Martin, cituar më lart , §§ 95-96).

Në këtë sfond, dhe në funksion të parimit se kërkesat e nenit 6 § 3 janë të shihen 
si aspekte të veçanta të së drejtës për një gjykim të drejtë të garantuara me nenin 6 
§ 1 të Konventës (shih, për shembull, Zagorodniy k. Ukrainës, nr. 27004/06, § 51, 
24 nëntor 2011) dhe kërkesa për të vlerësuar drejtësinë e procedurës penale në 
tërësi (shih Al-Khawaja dhe Tahery k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 26766/05 
dhe 22228/06, § 118, GJEDNJ 2011), konsideroj se nuk ka treguar se të drejtat e 
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mbrojtjes së kërkuesit janë paragjykime të pakthyeshme apo se e drejta e tij për 
gjykim të drejtë sipas nenit 6 është ndikuar negativisht (shih, mutatis mutandis, 
Mamaç dhe të tjerët k. Turqisë, nr. 29486/95, 29487/95 dhe 29853/96, § 48, 20 
prill 2004, dhe Sarıkaya k. Turqisë, nr. 36115/97, § 67, 22 prill 2004;.... dhe, duke 
bërë kontrastin, Martin, të cituar më lart).

Unë pyes veten se, pse kërkuesi nuk mori ndonjë hap kundër M.R. në qoftë 
se ai e konsideron përfaqësimin e tij nga ai avokati të pamjaftueshëm ose në 
kundërshtim me vullnetin e tij, edhe se ai kishte mundësi të ndryshme për ta bërë 
këtë. Ai kurrë nuk është ankuar në procedurën e mëvonshme penale që M.R. kishte 
dështuar që ta sigurojë atë me këshilla ligjore adekuate materiale. As ai dhe as 
avokati i tij i ri nuk dorëzuan kurrë ndonjë kërkesë kundër M.R. me ndërmarrjen 
e procedimeve disiplinore para organeve përkatëse të Dhomës së Avokatëve të 
Kroacisë, një opsion që ata kanë të drejtë të përkryer për ta ndjekur. As kërkuesi 
e as avokatët e tij nuk morën ndonjë veprim në këtë drejtim. Pyes veten se si ai 
pastaj mund ta kundërshtojë qëndrimin profesional të M.R. në rastin e tij?

Për më tepër, në çfarë baze mundet kërkuesi të pretendojnë se deklarata e tij 
fillestare, duke pasur parasysh gjatë rrjedhës së disa orëve - kohë gjatë së cilës 
ai kurrë refuzoi për të dhënë informacion të mëtejshëm, dhe në vijim të cilat ai 
pranoi saktësinë e informacionit të dhënë nga nënshkrimi i dhënë nga deklarata 
- ngre ndonjë çështje në bazë të Konventës, duke pasur parasysh mungesën e 
qartë të çdo keq-trajtimi në kundërshtim me nenin 3 të Konventës në duart e 
policisë? Unë plotësisht pajtohem me përfundimin e Dhomës se «nuk ka arsye 
për të besuar se është ushtruar ndonjë presion ndaj tij, ose se ka pasur ndonjë 
kundërshtim të vullnetit të tij” (shih vendimin e dhomës, § 102). 

Vetëm për një moment, le të imagjinojmë një situatë hipotetike në të cilën 
policia e kishte lejuar avokati G.M. të jetë i pranishëm gjatë marrjes në pyetje të 
tyre të kërkuesit. Unë supozoj se, ankimi i kërkuesit, atëherë do të ishte se avokati 
i zgjedhur prej tij nuk ishte G.M. por M.R. dhe se policia apo prindërit e tij i 
kishin imponuar G.M. si avokatin e tij, në kundërshtim me vullnetin e tij të lirë 
të shprehur sa më qartë në deklaratën që kishte dhënë pa asnjë shenjë të abuzimit 
nga ana e policisë. Për këto arsye, Gjykata humbi një shans për të nxjerrë një 
vijë të qartë në mes të dy periudhave të dallueshme të procedurës - një me M.R. 
dhe tjetra me G.M. si avokat të zgjedhur i kërkuesit në lidhje me kërkesën e tij. 
Në mungesë të keqtrajtimit ose të ndonjë faktori tjetër relevant që mund të ketë 
dhënë procedurën si një të padrejtë e, ankesa e kërkuesit është pa themele të forta.

Së fundi, unë jam shumë kurioz për të gjetur se si jurisprudenca do të 
zhvillohet në të ardhmen në lidhje me drejtësinë e procedurave penale dhe 
çështjen e përfaqësimit ligjor në të gjithë Evropën sot, në dritën e këtij gjykimi.



Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

SEKSIONI I KATËRT

ÇËSHTJA E ELBERTE KUNDËR LETONISË

(Kërkesa nr. 61243/08)

VENDIM

STRASBURG

13 janar 2015

PËRFUNDIMTAR
 

13/04/2015

Ky vendim ka marrë formë të prerë në përputhje me nenin 44 § 2 të 
Konventës. Ai mund t’i nënshtrohet rishikimit editorial.
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Në çështjen e Elberte kundër Letonisë,
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (Seksioni i Katërt), në Dhomën e 

përbërë nga:
 
Päivi Hirvelä,Kryetar,
Ineta Ziemele,
George Nicolaou,
Nona Tsotsoria,
Zdravka Kalaydjieva,
Krzysztof Wojtyczek,
Faris Vehabović,gjyqtarë, 

dheFatoş Aracı, Zëvendëskancelar i Seksionit,

Pas konsultimeve me dyer të mbyllura më 4 nëntor dhe 2 dhjetor 2014,
Shpall vendimin e mëposhtëm, i cili u miratua në datën e fundit të përmendur:

PROCEDURA
1.  Çështja zuri fill me anë të një kërkese (nr. 61243/08) kundër Republikës së 

Letonisë të depozituar në Gjykatë në përputhje me nenin 34 të Konventës për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga 
një shtetase letoneze, Znj. Szintra Elberte (“kërkuesja”), më 5 dhjetor 2008.

2.  Kërkuesja u përfaqësua ngaZnj I. Nikuļceva, avokate në Riga. Qeveria letoneze 
(“Qeveria”) u përfaqësua nga Agjentët e saj, së pari Znj. I. Reine dhe më pas 
nga Znj. K. Līce.

3.  Kërkuesja pretendoi, në mënyrë të veçantë, që marrja e indeve trupore nga 
trupi i bashkëshortit të saj të vdekur kishte ndodhur pa pëlqimin ose dijeninë 
e saj dhe që ai ishte varrosur me këmbët e lidhura së bashku.

4.  Më 27 prill 2010 kërkesa iu komunikua Qeverisë në përputhje me Nenet 3 dhe 8 
të Konventës. Më 9 korrik 2013 u vendos që tëmerrej një vendim në lidhje me 
pranueshmërinë dhe themelet e kërkesës në të njëjtën kohë (Neni 29 § 1 i 
Konventës).

FAKTET
I.  RRETHANAT E ÇËSHTJES

5.  Kërkuesja është e lindur në vitin 1969 dhe jeton në Sigulda. Ajo është 
bashkëshortja e Z. Egils Elberts (bashkëshorti i kërkueses), shtetas letonez i 
cili ka lindur në vitin 1961 dhe ka vdekur më 19 maj 2001.
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A.  Ngjarjet deri në kohën kur kërkuesja ka mësuar për marrjen e indeve
6.   Më 19 maj 2001 bashkëshorti i kërkueses pati një aksident në famullinëAllaži. 

Atë e dërguan me ambulancë në Spitalin e Siguldas por ai vdiq gjatë rrugës 
për atje si pasojë e lëndimeve. Ai u vendos në morgun e Spitalit të Siguldas. 
Vjehrra e kërkueses, e cila punonte në Spitalin e Siguldas dhe mësoi për 
vdekjen e djalit të saj menjëherë, qëndroi pranë trupit të tij në Spitalin 
e Siguldas deri sa ai u transportua në Qendrën Shtetërore për Ekzaminim 
Mjeko-Ligjor (Valsts tiesu medicīnas expertīžu centrs) (“Qendra Mjeko-
Ligjore”) në Riga.

7.  Në ora 5 të mëngjesit më 20 maj 2001 trupi u dërgua në Qendrën Mjeko-
Ligjore për të konstatuar shkakun e vdekjes. Mes orës 1 të pasdites dhe 3 të 
pasdites u zhvillua autopsia dhe u gjetën lëndime të shumta në kokën dhe 
gjoksin e tij, përfshirë shumë brinjë dhe vertebra të thyera. Kishte mavijosje 
në supin, kofshën dhe gjurin e tij të djathtë. Një ekspert mjeko-ligjor, N.S., i 
klasifikoi lëndimet si të rënda dhe kërcënuese për jetën, dhe konstatoi lidhjen 
shkakësore mes tyre dhe vdekjes së tij.

8.  Sipas Qeverisë, pas autopsisë N.S. kishte verifikuar që nuk kishte vulë në 
pasaportën e Z. Elbert që shënonte kundërshtimin e tij për përdorimin e indeve 
të tij trupore dhe ai kishte marrë nga trupi i Z. Elbert inde me një sipërfaqe 
totale prej 10 cm x 10 cm – cipa e jashtme (dura mater). Sipas kërkueses, 
N.S. nuk mund të kishte kontrolluar nëse kishte vulë në pasaportën e Z. 
Elbert sepse në atë kohë ajo ndodhej nështëpinë e tyre në Sigulda. Kërkuesja 
parashtroi qësipërfaqja e indeve të hequra ishte më e madhe se 10 cm x 10 cm 
dhe që nuk ishte vetëm dura mater.

9.   Më 21 maj 2001 prokuroria lëshoi leje për varrosjen e trupit. Sipas kërkueses, 
më 21 ose 22 maj 2001 motra e saj kishte shkuar në Qendrën Mjeko-Ligjore 
me qëllim që të merrte certifikatën ku shënohej shkaku i vdekjes, për çka ajo 
kishte nënshkruar në regjistrin e Qendrës. Më 22 maj 2001 motra e saj ua 
dorëzoi atë dokument bashkë me pasaportën e Z. Elbert autoriteteve përkatëse 
në Sigulda për të marrë certifikatën e vdekjes.

10. Sipas Qeverisë, më 25 maj 2001 trupi i Z. Elbert i ishte dorëzuar një të afërmi. 
Sipas kërkueses, trupi i tij i ishte dorëzuar një personi tjetër i cili thjesht 
kishte ndihmuar me transportin para funeralit.

11. Më 26 maj 2001 në Sigulda u mbajt funerali. Kërkuesja e pa për herë të parë 
burrin e saj të vdekur kur kufoma e tij u transportua nga Qendra Mjeko-
Ligjore për funeralin. Ajo pa që këmbët e tij ishin lidhur së bashku. Ai u 
varros në atë mënyrë. Vetë kërkuesja në atë kohë ishte shtatzënë me fëmijën 
e tyre të dytë.

12.  Kërkuesja nuk qe në dijeni të faktit që nga trupi i burrit të saj ishin marrë inde 
deri pas rreth dy vitesh, kur Policia e Sigurimit e informoi atë që kishin nisur 
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hetime penale rreth marrjes së paligjshme të organeve dhe indeve, dhe që nga 
trupi i burrit të saj ishin marrë inde.

B.  Hetimet penale rreth marrjes së paligjshme të organeve dhe indeve
13.  Më 3 mars 2003 Policia e Sigurimit (Drošības Policija) filloi hetimet penale 

për marrjen e paligjshme të organeve dhe indeve për t’ia dërguar ato një 
kompanie farmaceutike me seli në Gjermani (“kompania”) mes viteve 1994 
dhe 2003. U konstatua rrjedha e ngjarjeve si më poshtë.

14. Në janar 1994 institucioni pararendës i Qendrës Mjeko-Ligjore bëri një 
marrëveshje për bashkëpunim me kompaninëme qëllim të kërkimeve 
shkencore. Sipas marrëveshjes, lloje të ndryshme të indeve do të merreshin 
nga persona të vdekur – të zgjedhur nga Qendra Mjeko-Ligjore në përputhje 
me standardet ndërkombëtare – dhe do t’i dërgoheshin kompanisë për trajtim. 
Kompania modifikonte indet e pranuara duke i kthyer në bio-implante dhe 
i kthente në Letoni për qëllime transplantimi. Ministria e Mirëqenies ra 
dakord me përmbajtjen e marrëveshjes, dhe shqyrtoi pajtueshmërinë e saj me 
të drejtën vendase në shumë raste. Prokuroria lëshoi dy opinione në lidhje 
me përputhshmërinë e marrëveshjes me të drejtën vendase dhe, në mënyrë 
të veçantë, me Ligjin mbi Mbrojtjen e Trupit të Personave të Vdekur dhe 
Përdorimin e Organeve dhe Indeve Njerëzore (“Ligji”).

15. Çdo anëtar i kualifikuar i stafit (“ekspert”) të Qendrës Mjeko-Ligjore u 
lejua të bënte marrjen e indeve me iniciativën e vet. Shefi i Departamentit 
tëTanatologjisë pranë Qendrës Mjeko-Ligjore ishte përgjegjës për trajnimin 
dhe mbikëqyrjen e punës së tyre. Gjithashtu ai ishte përgjegjës për dërgimin e 
indeve në Gjermani. Ekspertët merrnin shpërblim financiar për punën e tyre. 
Fillimisht, marrja e indeve zhvillohej në sektorët mjeko-ligjorë që ndodheshin 
nëVentspils, Saldus, Kuldīga, Daugavpils dhe Rēzekne. Por, pas vitit 1996, 
marrja e indeve u zhvillua në Qendrën Mjeko-Ligjore në Riga dhe në sektorin 
mjeko-ligjor nëRēzekne.

16. Sipas marrëveshjes, ekspertët mund të merrnin inde nga persona të vdekur 
të cilët ishin transportuar në Qendrën Mjeko-Ligjore për ekzaminim mjeko-
ligjor. Secili ekspert duhet të verifikonte nëse dhuruesi potencial e kishte 
kundërshtuar marrjen e organeve ose indeve gjatë kohës që kishte qenë në 
jetë duke kontrolluar pasaportën e tij/saj për t’u siguruar që nuk kishte vulë 
për atë qëllim. Nëqoftëse familjarët e kundërshtonin marrjen e tyre, dëshira e 
tyre respektohej, por vetë ekspertët nuk përpiqeshin t’i kontaktonin familjarët 
ose tëkonstatonin dëshirat e tyre. Indet duhet të merreshin brenda njëzet e 
katër orëve pas vdekjes biologjike të personit.

17.  Ekspertët ishin të detyruar të vepronin në pajtim me ligjin vendas por, sipas vetë 
dëshmive të tyre, jo të gjithë ata e kishin lexuar Ligjin. Megjithatë, përmbajtja 
e tij ishte e qartë për ta meqenëse Shefi i Departamentit tëTanatologjisë i 
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Qendrës Mjeko-Ligjore u kishte shpjeguar që marrja lejohej vetëm kur nuk 
kishte vulë në pasaportë që tregonte refuzimin e marrjes së organeve ose 
indeve dhe nëse familjarët nuk e kundërshtonin këtë.

18.  Gjatë hetimeve hetuesit morën në pyetje specialistë të së drejtës penale dhe 
të marrjes së organeve dhe indeve. U arrit në përfundimin që, përgjithësisht, 
ekzistonin dy sisteme ligjore që rregullonin marrjen e organeve dhe indeve 
– “pëlqimi i informuar” dhe “pëlqimi i presupozuar”. Nga njëra anë, Shefi i 
Qendrës Mjeko-Ligjore, Shefi i Departamentit tëTanatologjisë pranë Qendrës 
Mjeko-Ligjore dhe ekspertët e Qendrës Mjeko-Ligjore ishin të mendimit 
që në kohën në fjalë (që do të thotë pas hyrjes në fuqi të Ligjit më 1 janar 
1993) në Letoni kishte ekzistuar një sistem i “pëlqimit tëpresupozuar”. Këta 
persona ishin të mendimit qësistemi i pëlqimit të presupozuar nënkuptonte 
që “çdo gjë që nuk është e ndaluar është e lejuar”. Nga ana tjetër, hetuesit 
ishin të mendimit që seksioni 2 i Ligjit tregonte qartë që sistemi ligjor 
letonez mbështetej më shumë mbi konceptin e “pëlqimit të informuar” dhe, 
rrjedhimisht, marrja ishte e lejueshme vetëm kur lejohej (shprehimisht), që 
do të thotë kur pëlqimi jepej ose nga dhuruesi gjatë jetës së tij/saj ose nga 
familjarët.

19. Më tej, për sa i përket marrjes së indeve nga trupi i burrit të kërkueses, më 12 
maj 2003 u mor në pyetje eksperti N.S. Më pas, më 9 tetor 2003 kërkuesja u 
njoh si palë e dëmtuar (cietušais) dhe ajo u mor në pyetje në të njëjtën datë.

20.  Më 30 nëntor 2005 u vendos të ndërpriteshin hetimet penale rreth aktiviteteve 
të Shefit të Qendrës Mjeko-Ligjore, Shefit të Departamentit tëTanatologjisë 
të Qendrës Mjeko-Ligjore dhe Shefit të Sektorit Mjeko-Ligjor nëRēzekne në 
lidhje me marrjen e indeve. Konsideratat e mësipërme u shënuan në vendim 
(lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu) dhe dallimet lidhur me interpretimet 
e mundshme të së drejtës vendase u konstatuan në favor të të akuzuarve. Më 
tej, ndryshimet e vitit 2004 në Ligj duhet të interpretoheshin si të tilla që 
nënkuptonin se në Letoni ekzistonte një sistem i “pëlqimit të presupozuar”. 
U arrit në përfundimin që nuk ishin shkelur seksionet 2-4 dhe 11 të Ligjit 
dhe që nuk ishte konstatuar asnjë element i krimit ashtu siç përkufizohej në 
seksionin 139 të Ligjit Penal.

21. Më 20 dhjetor 2005 dhe 6 janar 2006 prokurorët hodhën poshtë ankesat e 
bëra nga kërkuesja dhe u shprehën se vendimi për të ndërprerë hetimet ishte 
i ligjshëm dhe i arsyetuar.

22. Më 24 shkurt 2006 një prokuror i lartë pranë Prokurorisë së Përgjithshme 
shqyrtoi dosjen e lëndës dhe doli në përfundimin që hetimet nuk duhet të 
ishin ndërprerë. Ai konstatoi që ekspertët në Qendrën Mjeko-Ligjore kishin 
shkelur dispozitat e Ligjit dhe që marrja e indeve kishte qenë e paligjshme. 
Vendimi për ndërprerjen u prish dhe dosja e çështjes iu kthye Policisë së 
Sigurimit.
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23.  Më 3 gusht 2007 hetimet penale, për sa i përkiste marrjes së indeve nga trupi 
i burrit të vdekur të kërkueses, u ndërprenë për shkak të skadimit tëperiudhës 
prej pesë vjetësh të vjetërsimit të lëndës. Megjithatë, baza ligjore e dhënë 
për këtë ndërprerje ishte mungesa e elementeve të krimit. Më 13 gusht 2007 
kërkuesja u informua në lidhje me këtë vendim. Më 19 shtator dhe 8 tetor 
2007,në përgjigje të ankesave të ngritura nga kërkuesja, prokurorët deklaruan 
që vendimi kishte qenë i ligjshëm dhe i arsyetuar.

24.  Më 3 dhjetor 2007 një tjetër prokurore e lartë pranë Prokurorisë së Përgjithshme 
shqyrtoi dosjen e lëndës dhe arriti në përfundimin që hetimet nuk duhet të 
ishin ndërprerë. Ajo konstatoi që ekspertët në Qendrën Mjeko-Ligjore kishin 
shkelur dispozitat e Ligjit dhe që marrja e indeve kishte qenë e paligjshme. 
Vendimi për ndërprerjen u prish edhe një herë dhe dosja e çështjes iu kthye 
edhe një herë Policisë së Sigurimit.

25. Më 4 mars 2008 u miratua një vendim tjetër për ndërprerjen e hetimeve 
penale, mbi bazën ligjore të skadimit të afatit për vjetërsimin e lëndës. Më 
27 mars 2008, në përgjigje të një ankese nga kërkuesja, prokurori përsëri e 
prishi vendimin.

26.  U zhvilluan hetime të reja. Gjatë atyre hetimeve u konstatua që në vitin 1999 
ishin marrë inde nga 152 njerëz; në vitin 2000 nga 151 njerëz; në vitin 2001 
nga 127 njerëz; dhe në vitin 2002 nga 65 njerëz. Në këmbim të furnizimit 
me inde të kompanisë, Qendra Mjeko-Ligjore kishte organizuar blerjen e 
pajisjeve të ndryshme mjekësore, mjeteve, teknologjisë dhe kompjuterëve për 
institucionet mjekësore në Letoni dhe kompania kishte paguar për këto blerje. 
Brenda kornizës së marrëveshjes, vlera e plotë monetare pajisjeve për të cilat 
kishte paguar kompania e kalonte vlerën e indeve të marra të cilat i ishin 
dërguar kompanisë. Në vendimin e 14 prillit 2008 (shih menjëherë poshtë) 
shënohej që indet nuk ishin marrë për qëllime transplantimi në përputhje 
me seksionin 10 të Ligjit por faktikisht ishin marrë për t’u modifikuar në 
produkte të tjera për t’u përdorur për pacientë jo vetëm në Letoni por edhe në 
vende të tjera.

27.  Më 14 prill 2008 hetimet penale u ndërprenë për shkak të skadimit të periudhës 
së vjetërsimit të lëndës. Në vendim u shënua qësa herë që një ekspert nga 
Sektori Mjeko-Ligjor në Rēzekne, për shembull, kishte intervistuar familjarët 
para marrjes së organeve ose indeve, ai nuk i kishte informuar ata shprehimisht 
në lidhje me një marrje të tillë të mundshme, as nuk kishte marrë pëlqimin e 
tyre. Sipas dëshmive të familjarëve, ata nuk do ta kishin dhënë pëlqimin për 
marrjen e organeve ose indeve sikur të ishin informuar dhe sikur dëshirat e 
tyre të ishin bërë të ditura. Sipas dëshmive të ekspertëve, ata thjesht kishin 
kontrolluar pasaportat për vula dhe nuk kishin kërkuar pëlqimin e familjarëve 
sepse nuk kishin kontaktuar me ta. Gjithashtu u shënua që, duke filluar nga 
1 janari 2002, informacionet duhet të merreshin nga Të Dhënat e Popullsisë, 



75

çka ekspertët nuk e kishin bërë. U arrit në përfundimin që ekspertët, përfshirë 
edhe N.S., kishin vepruar në kundërshtim me seksionin 4 të Ligjit dhe kishin 
shkelur të drejtat e familjarëve. Megjithatë, për shkak të periudhës pesë-
vjeçare të vjetërsimit të lëndës (e cila kishte filluar të llogaritej më 3 mars 
2003), hetimet penale ishin ndërprerë dhe, më 9 maj dhe 2 qershor 2008, 
prokurorët e mbështetën këtë vendim në përgjigje të ankesave të ngritura nga 
kërkuesja. Kjo e fundit bëri edhe një ankesë tjetër.

28. Ndërkohë, ekspertët, përfshirë N.S., ngritën një ankesë ku kontestonin arsyet 
për ndërprerjen e hetimeve penale (kriminālprocesa izbeigšanas pamatojums). 
Ata kontestuan statusin e tyre si persona kundër të cilëve ishin nxitur hetimet 
mbi marrjen e paligjshme të indeve dhe diskutuan që, për këtë shkak, ata 
e kishin pasur të pamundur të ushtronin të drejtat e tyre për mbrojtje. Më 
26 qershor 2008, në një vendim të formës së prerë, Gjykata e Qarkut në 
Vidzeme, Qyteti Riga, e mbështeti ankesën e tyre (çështja nr. 1840000303), 
prishi vendimin e 14 prillit 2008 dhe e ri-dërgoi dosjen e lëndës tek Policia e 
Sigurimit. Gjykata gjeti si vijon:

 “Pavarësisht nga fakti qënjë pjesë e caktuar e transplanteve nuk u kthyen për 
t’u përdorur për pacientët në Letoni, nuk ka prova në dosjen e lëndës që ato 
janë përdorur për t’u përpunuar në produkte të tjera ose për qëllime shkencore 
ose edukative. Prandaj, gjykata konsideron që nuk ka prova në këtë çështje që 
indet e marra janë përdorur për qëllime të tjera përveç transplantimit...

 Nuk ka prova në dosjen e lëndës që tregojnë se marrja e indeve për qëllime 
transplantimi ishte zhvilluar pa marrë në konsideratë refuzimin e personit të 
vdekur, të shprehur gjatë kohës që ka qenë në jetë dhe të shënuar në përputhje 
me ligjin në fuqi në kohën përkatëse, ose pa marrë parasysh refuzimin e 
shprehur nga familjarët më të afërt.

Duke pasur parasysh faktin që instrumentet legjislative nuk përcaktojnë ndonjë 
detyrim që ekspertët që kryejnë marrjen e indeve dhe organeve nga trupat e 
personave të vdekur të informojnënjerëzit rreth të drejtave të tyre për refuzimin e 
marrjes së indeve ose organeve, gjykata konsideron që ekspertët nuk e kanë pasur 
për detyrim që ta bëjnë këtë; duke mos informuar familjarët e personit të vdekur 
rreth qëllimit të tyre për marrjen e indeve, ekspertët nuk kanë shkelur dispozitat e 
[Ligjit], në fuqi nga viti 1994 deri në mars 2003. Seksioni 4 i [Ligjit] parashikon 
të drejtën që familjarët më të afërt ta refuzojnë marrjen e organeve dhe/ose indeve 
të personit të vdekur, por nuk përcakton detyrimin që eksperti t’ua shpjegojë 
këto të drejta familjarëve. Meqenëse nuk ka mjete legjislative të cilat përcaktojnë 
detyrimin e ekspertëve për të informuar familjarët rreth qëllimit të tyre për 
marrjen e indeve dhe/ose organeve dhe për t’ua shpjeguar atyre të drejtën e tyre 
për të refuzuar pëlqimin, gjykata konsideron që një njeri nuk mund të dënohet për 
mosveprimin në pajtim me një detyrim i cili nuk është parashikuar qartë përmes 
një mjeti legjislativ në fuqi. Prandaj, gjykata gjen që ekspertët, përmes marrjes së 
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indeve dhe organeve nga të vdekurit, nuk kanë shkelur ... [Ligjin].
... Gjykata gjen që veprimet e ekspertëve nuk përbëjnë elemente të një vepre 

penale të parashikuar në seksionin 139 të Ligjit Penal; prandaj, është e mundur 
që të ndërpriten hetimet penale për arsye të rrethanave lehtësuese – pra mbi bazën 
e seksionit 377 (2) të Ligjit të Procedurës Penale – për shkak të mungesës së 
elementeve të krimit.”
29. Më 2 korrik 2008 prokurorja e lartë iu përgjigj një ankese të ngritur nga 

kërkuesja. Ajo pranoi që hetimet kishin marrë shumë kohë për shkak të 
ankesave të shumta kundër vendimeve. Megjithatë, ajo nuk gjeti ndonjë 
rrethanë të veçantë që tregonte se ato ishin tërhequr në mënyrë të paduhur. Në 
të njëjtën kohë, ajo e informoi kërkuesen se gjykata kishte prishur vendimin 
e 14 prillit 2008 pas apelit të bërë nga ekspertët. Më tej ajo deklaroi që më 27 
qershor 2007 ishte miratuar një vendim i ri për ndërprerjen e hetimeve penale 
dhe që kërkuesja do të informohej së shpejti.

30.  Në fakt, kërkuesja e pranoi vendimin e 27 qershorit 2008 pas pak ditësh. 
Në atë vendim u përsërit që ekspertët nuk kishin ndonjë detyrim ligjor për 
të informuar askënd në lidhje me të drejtën e tyre për të dhënë pëlqimin ose 
refuzimin rreth marrjes së organeve ose indeve. Seksioni 4 i Ligjit parashikonte 
tëdrejtën qëfamiljarët më të afërt ta kundërshtojnë marrjen e organeve dhe 
indeve të personave tëvdekur, por nuk caktonte ndonjë detyrim që eksperti 
t’ua shpjegonte këto të drejta familjarëve. Një person nuk mund të dënohej 
për mosveprim në përputhje me një detyrim i cili nuk ishte qartë i shprehur 
në një dispozitë ligjore; ekspertët nuk e kishin shkelur Ligjin. Kërkuesja bëri 
ankesa të mëtejshme.

31.  Më 31 gusht 2008 prokurorja u përgjigj, inter alia, që nuk kishte rrethana që 
tregonin përdhosjen e një trupi njerëzor. Në të njëjtën kohë, ajo shpjegoi që 
ekspertët kishte kryer veprime në lidhje me marrjen e paligjshme të indeve në 
mënyrë që t’i përdornin indet për qëllime mjekësore. Pas marrjes së indeve, 
zakonisht implantohej një material tjetër për të rikthyer integritetin pamor të 
trupave të vdekur. Prandaj, hetimet penale kishin qenë në lidhje me veprimet 
sipas seksionit 139 të Ligjit Penal dhe jo sipas seksionit 228 të Ligjit Penal që 
parashikonte përdhosjen e një trupi të vdekur.

32. Më 30 shtator 2008 një prokuror i lartë u përgjigj që nuk kishte baza për 
shqyrtimin e veprimeve të personave të cilët kanë kryer marrjen e indeve 
sipas seksionit 228 të Ligjit Penal si përdhosje e një trupi të vdekur. Ekspertët 
kishin vepruar në përputhje me një udhëzim të lëshuar nga Ministria e 
Drejtësisë, duke implantuar material tjetër në vend të indeve të hequra. Sipas 
udhëzimit, indet duhet të merreshin në mënyrë të atillë që të mos gjymtohej 
trupi, dhe, nëqoftëse ishte e nevojshme, më pas do të bëhej ndreqja.

33.  Më 23 tetor 2008 një prokuror tjetër i lartë pranë Prokurorisë së Përgjithshme 
u përgjigj me një vendim negativ përfundimtar.
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II.  DOKUMENTET PËRKATËSE NDËRKOMBËTARE DHE E
      DREJTA VENDASE

A.  Dokumentet e Këshillit të Evropës
34.  Më 11 maj 1978 Komiteti i Ministrave i Këshillit të Evropës miratoi Rezolutën 

(78) 29 mbi harmonizimin e legjislacioneve të shteteve anëtare në lidhje me 
marrjen, shartimin dhe transplantimin e substancave njerëzore, e cila rekoma-
ndonte që qeveritë e Shteteve Anëtare të siguroheshin që ligjet e tyre të ishin 
në përputhje me rregullat e vendosura në shtojcë të rezolutës ose të miratonin 
dispozita në përputhje me këto rregulla gjatë futjes së legjislacionit të ri.

Neni 10 i kësaj Rezolute parashikon:
1.  Marrja nuk duhet të ndodhë kur ekziston një kundërshtim i hapur ose 

i presupozuar nga ana e të vdekurit, posaçërisht duke marrë parasysh 
bindjet e tij fetare dhe filozofike.

2.  Në mungesë të dëshirës së shprehur ose të nënkuptuar të të vdekurit, 
marrja mund të bëhet. Megjithatë, një shtet mund të vendosë që 
marrja nuk duhet të bëhet nëqoftëse kundërshtimi është i dukshëm pas 
hulumtimeve të arsyeshme, aq sa është e mundur, rreth mendimeve të 
familjes së të vdekurit dhe, në rastin e një personi që jeton por që është 
ligjërisht i paaftë, mendimeve të përfaqësuesit të tij ligjor; edhe kur 
i vdekuri është person ligjërisht i paaftë mund të kërkohet pëlqimi i 
përfaqësuesit të tij ligjor.”

35. Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Dinjitetit të Qenieve 
Njerëzore për sa i përket Zbatimit të Biologjisë dhe Mjekësisë (Seria nr. 164 
e Akteve të Këshillit të Evropës) është pakti i parë ndërkombëtar në fushën 
e bioetikës (“Konventa për të Drejtat e Njeriut dhe Biomjekësinë”). Ajo hyri 
në fuqi më 1 dhjetor 1999 në lidhje me Shtete të cilat e kishin ratifikuar atë. 
Letonia e nënshkroi Konventën për të Drejtat e Njeriut dhe Biomjekësinë 
më 4 prill 1997, e ratifikoi atë më 25 shkurt 2010, dhe ajo hyri në fuqi në 
lidhje me Letoninë më 1 qershor 2010. Konventa për të Drejtat e Njeriut dhe 
Biomjekësinë nuk është e zbatueshme për sa i përket marrjes së organeve 
dhe indeve nga personat e vdekur. Ajo ka të bëjë me marrjen e organeve dhe 
indeve nga dhurues që janë gjallë për qëllime transplantimi.

36. Për sa i përket marrjes së organeve dhe indeve nga personat e vdekur, u mi-
ratua një Protokoll Shtesë mbi Transplantimin e Organeve dhe Indeve me 
Origjinë Njerëzore (Seria nr. 186 e Akteve të Këshillit të Evropës), të cilit 
iu referua Qeveria. Më1 maj 2006 ai hyri në fuqi në lidhje me Shtetet që e 
kishin ratifikuar atë. Letonia nuk e ka nënshkruar, as nuk e ka ratifikuar këtë 
Protokoll.
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37.  Në nenet relevante të Protokollit Shtesë thuhet:

Neni 1 – Objekti
“Palët në këtë Protokoll mbrojnë dinjitetin dhe identitetin e secilit dhe 

garantojnë, pa diskriminim, respekt për integritetin e tij/saj dhe të drejtat e liritë e 
tjera themelore për sa i përket transplantimit të organeve dhe indeve me origjinë 
njerëzore.”

Neni 16 – Certifikimi i vdekjes
“Organet ose indet nuk merren nga trupi i një personi të vdekur deri sa ai 

person të jetë certifikuar si i vdekur nëpërputhje me ligjin.
Mjekët që bëjnë certifikimin e vdekjes së një personi nuk janë të njëjtët mjekë 

që marrin pjesë drejtpërdrejt në marrjen e organeve ose indeve nga personi i 
vdekur, ose në procedurat e mëtejme të transplantimit, ose që mbajnë përgjegjësi 
për kujdesin ndaj pranuesve të mundshëm të organeve ose indeve.”

Neni 17 – Pëlqimi dhe autorizimi
“Organet ose indet nuk merren nga trupi i një personi të vdekur nëqoftëse 

nuk jepet pëlqimi ose autorizimi i kërkuar me ligj.
Marrja nuk kryhet nëqoftëse personi i vdekur ka qenë kundër një gjëje të tillë.”

Neni 18 – Respekti për trupin e njeriut
“Gjatë marrjes, trupi i njeriut duhet të trajtohet me respekt dhe duhet të 

merren të gjitha masat e arsyeshme për të rikthyer pamjen e kufomës.”
Në pjesët relevante të Raportit Shpjegues të Protokollit Shtesë thuhet:

Hyrje
“2. Qëllimi i Protokollit ështëtë përcaktojë dhe të mbrojë të drejtat e dhuruesve të 

organeve dhe indeve, qofshin të gjallë ose të vdekur, dhe ato të personave që 
pranojnë implante të organeve dhe indeve me origjinë njerëzore.”

Hartimi i Protokollit
“7. Ky Protokoll i shtrin dispozitat e Konventës për të Drejtat e Njeriut dhe 

Biomjekësisë në fushën e transplantimit të organeve, indeve dhe qelizave 
me origjinë njerëzore. Dispozitat e Konventës i zbatohen Protokollit. Për 
lehtësi konsultimi nga përdoruesit e tij, Protokolli është hartuar në mënyrë 
të atillë që ata nuk kanë nevojë të vazhdojnë t’i referohen Konventës për 
të kuptuar fushëveprimin e dispozitave të Protokollit. Megjithatë, Konventa 
përmban parime të cilat Protokolli synon t’i zhvillojë. Rrjedhimisht, 
shqyrtimi sistematik i të dy teksteve mund të jetë i dobishëm dhe nganjëherë 
i domosdoshëm.”
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Komente mbi dispozitat e Preambulës së Protokollit
“13. Preambula thekson faktin që Neni 1 i Konventës mbi të Drejtat e Njeriut dhe 

Biomjekësinë që mbron dinjitetin dhe identitetin e të gjitha qenieve njerëzore 
dhe që i garanton secilit respekt për integritetin e tij/saj, formon një bazë të 
përshtatshme mbi të cilën të formulohen standarde shtesë për mbrojtjen e të 
drejtave dhe lirive të dhuruesve, dhuruesve të mundshëm dhe pranuesve të 
organeve dhe indeve.”

Neni 1 – Objekti
“16.Ky nen saktëson që objekti i Protokollit është të mbrojë dinjitetin dhe identitetin 

e secilit dhe të garantojë, pa diskriminim, respektimin e integritetit të tij/saj 
dhe të drejtave dhe lirive të tjera themelore për sa i përket transplantimit të 
organeve dhe indeve me origjinë njerëzore.

17.Termi ‘secili’ përdoret në Nenin 1 sepse ai shihet si më i harmonishmi me 
përjashtimtë organeve ose indeve embrionale dhe ato të fetusit nga 
fushëveprimi i Protokollit siç deklarohet në Nenin 2 (shih paragrafin 24 
poshtë). Protokolli ka të bëjë vetëm me marrjen e organeve dhe indeve nga 
dikush që është lindur, pavarësisht nëse tani është gjallë apo vdekur, dhe 
implantimin e organeve dhe indeve me origjinë njerëzore tek dikush tjetër që 
po ashtu është lindur.”

Neni 16 – Certifikimi i vdekjes
“94.Sipas paragrafit të parë, vdekja e një personi duhet të jetë konstatuar para se 

organet ose indet të mund të merren ‘në pajtim me ligjin’.Është përgjegjësi 
e Shteteve që tëpërcaktojnë ligjërisht procedurën e veçantë për deklarimin 
e vdekjes ndërkohë që funksionet thelbësore mbahen ende artificialisht. Në 
këtë aspekt, mund të shënohet që në shumicën e vendeve, ligji përkufizon 
konceptin dhe kushtet e vdekjes së trurit.

95. Vdekja konfirmohet nga mjekët pas një procedure të rënë dakord dhe vetëm 
në këtë formë të certifikimit të vdekjes mund të lejohet ecuria e transplantimit. 
Ekipi i marrjes së organeve dhe indeve duhet të sigurohet qëështë plotësuar 
procedura e kërkuar para se të fillojë operacioni i marrjes. Në disa Shtete, 
kjo procedurë e certifikimit të vdekjes është e ndarë nga lëshimi zyrtar i 
certifikatës së vdekjes.

96. Paragrafi i dytë i Nenit 16 ofron një mbrojtje të rëndësishme për personin e 
vdekur duke siguruar paanshmërinë e certifikimit të vdekjes, duke kërkuar 
që ekipi mjekësor që certifikon vdekjen të mos jetë i njëjti qëështë i përfshirë 
në cilëndo fazë të procesit të transplantit. Është me rëndësi që interesat e çdo 
personi të tillë të vdekur dhe certifikimi i mëtejmë i vdekjes të jenë, dhe të 
duket që janë, përgjegjësia e një ekipi mjekësor tërësisht të ndarë prej atij 
që merret me transplantimin. Mos mbajtja e dy funksioneve të ndara do të 
rrezikonte besimin e publikut në sistemin e transplantimit dhe mund të ketë 
efekt negativ mbi dhurimin.

97. Për qëllime të këtij Protokolli, të porsalindurit, përfshirë të porsa lindurit pa 
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kafkë dhe tru (anencephalic), marrin të njëjtën mbrojtje si çdo person tjetër 
dhe rregullat e certifikimit të vdekjes janë të zbatueshme për to.”

Neni 17 – Pëlqimi dhe autorizimi
“98. Neni 17 ndalon marrjen e cilitdo organ ose ind nëqoftëse personi që propozon 

marrjen e organit ose indit nuk ka pëlqimin apo autorizimin e kërkuar sipas të 
drejtës kombëtare. Kjo kërkon që Shtetet anëtare të kenë një sistem ligjërisht të 
njohur që vendos kushtet në të cilat autorizohet marrja e organeve ose indeve. 
Më tej, sipas Nenit 8, Palët duhet të marrin masat e duhura për të informuar 
publikun, pra për sa u përket çështjeve që kanë të bëjnë me pëlqimin ose 
autorizimin e marrjes së tillë nga persona të vdekur (shih paragrafin 58 lart).

99. Nëqoftëse një person i ka bërë të ditura dëshirat e veta duke dhënë ose mos 
dhënë pëlqimin e vet gjatë kohës që ka qenë në jetë, atëherë këto dëshira 
duhet të respektohen pas vdekjes së tij/saj. Nëqoftëse ekziston një vend zyrtar 
për regjistrimin e këtyre dëshirave dhe një person e ka të regjistruar pëlqimin 
për dhurim, një pëlqim i tillë duhet të mbizotërojë: marrja do të duhet të 
bëhej nëse është e mundur. Po kështu, marrja nuk mund të bëhet nëqoftëse 
personi dihet ta ketë kundërshtuar një gjë të tillë. Sidoqoftë, konsultimi me 
një regjistër zyrtar të dëshirave të fundit është i vlefshëm vetëm për sa u 
përket personave që janë të shënuar aty. Me të njëjtën logjikë, kjo nuk mund 
të konsiderohet e vetmja mënyrë për t’u siguruar për dëshirat e fundit të një 
personi të vdekur, nëqoftëse regjistrimi i tyre nuk është i detyrueshëm.

100. Marrja e organeve ose indeve mund të zhvillohet tek një person i vdekur 
i cili, gjatë kohës që ka qenë gjallë, nuk ka pasur kapacitetin për të dhënë 
pëlqimin nëse janë marrë të gjitha autorizimet e kërkuara me ligj. Po kështu, 
autorizimi mund të kërkohet edhe për të zhvilluar një marrje të organeve ose 
indeve tek një person i vdekur i cili, gjatë jetës së tij/saj, ka pasur mundësinë 
të jepte pëlqimin e vet por nuk i ka bërë të ditura dëshirat e veta në lidhje me 
një marrje të tillë pas vdekjes.

101.Pa parashikuar futjen e sistemit, Neni rrjedhimisht parashtron qënëqoftëse 
ka dyshime rreth dëshirave të personit të vdekurduhet të ekzistojë mundësia 
për t’u mbështetur tek ligji vendas për orientim lidhur me procedurën e duhur. 
Në disa Shtete ligji lejon qënë qoftë se nuk ka kundërshtim të shprehur ose 
të nënkuptuar në lidhje me dhurimin, atëherë mund të kryhet marrja. Në atë 
rast, ligji parashikon mënyrat e të shprehurit të qëllimit, siç ështëhartimi i një 
regjistri të kundërshtimeve. Në vende të tjera, ligji nuk paragjykon dëshirat e 
palëve të përfshira dhe parashikon hulumtime mes familjarëve dhe miqve për 
të përcaktuar nëse personi i vdekur ka qenë në favor të dhurimit të organeve.

102.Sido që të jetë sistemi, në qoftë se dëshirat e të vdekurit nuk konstatohen mjaftueshëm, 
ekipi përgjegjës për marrjen e organeve duhet të përpiqet paraprakisht që të marrë 
dëshmi nga familjarët e të vdekurit. Nëqoftëse ligji vendas nuk parashikon 
ndryshe, një autorizim i tillë nuk do të duhet të varej nga preferencat e vetë 
familjarëve të afërt pro ose kundër dhurimit të organeve. Familjarët e afërt 
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duhet të pyeten vetëm rreth dëshirave të shprehura ose të presupozuara të 
personit të vdekur. Janë dëshirat e shprehura të dhuruesit potencial ato që kanë 
rëndësi madhore për të vendosur nëse mund të kryhet marrja e organeve ose 
indeve. Palët duhet ta bëjnë të qartë nëse marrja mund të kryhet në rastin kur 
dëshirat e personit të vdekur nuk janë të ditura dhe nuk mund tëkonstatohen 
nga familjarët ose miqtë.

103.Kur një person vdes në një vend ku ai nuk banon normalisht, ekipi i marrjes 
duhet të marrë të gjitha masat e arsyeshme për t’u siguruar rreth dëshirave 
të të vdekurit. Në rast dyshimesh, ekipi i marrjes duhet të respektojë ligjet 
përkatëse të zbatueshme në vendin ku i vdekuri banon normalisht ose, 
logjikisht, ligjin e vendit ku i vdekuri është shtetas.”

Neni 18 – Respekti për trupin njerëzor
104.Një trup i vdekur nuk shihet ligjërisht si person, por megjithatë duhet të 

trajtohet me respekt. Ky nen parashikon që gjatë marrjes së organeve ose indeve 
një trup njerëzor duhet të trajtohet me respekt dhe pas marrjes trupi duhet të 
rikthehet sa më shumë që është e mundur në dukjen e tij të mëparshme.”

38. Në maj 2002 Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës u dërgoi një 
pyetësor Shteteve anëtare të Këshillit të Evropës në lidhje me aspekte të ligjit 
dhe praktikës që kanë të bëjnë me transplantimin.36Qeveria e Letonisë iu 
përgjigj pozitivisht pyetjes nëse marrja e organeve ose indeve nga një dhurues 
i gjallë kërkonte autorizim dhe iu referua Neneve 19 dhe 20 të Konventës për 
të Drejtat e Njeriut dhe Biomjekësinëdhe seksionit 13 të Ligjit për Mbrojtjen e 
Trupit të Personit të Vdekur dhe Përdorimit të Organeve dhe Indeve Njerëzore. 
Ajo shënoi që kërkohej pëlqimi me shkrim. Në përgjigjen e saj ndaj pyetjes 
“Çfarë lloj marrëdhëniesh duhet të ekzistojnë mes dhuruesit të gjallë të një 
organi dhe pranuesit?” ajo iu referua Neneve 19 dhe 20 të Konventës për 
të Drejtat e Njeriut dhe Biomjekësinë. Në përgjigjen ndaj pyetjes “Çfarë 
sanksionesh parashikohen për shkelësit e [trafikimit të organeve]?” Qeveria 
letoneze iu referua seksionit 139 të Ligjit Penal (shih paragrafin 53poshtë).

B.  Dokumentet e Bashkimit Evropian
39. Më 21 korrik 1998 Grupi Evropian për Etikën në Shkenca dhe Teknologji 

të Reja (EGE)37pranë Komisionit Evropian lëshoi Opinionin nr. 11 “Mbi 
aspektet etike të ruajtjes së indeve njerëzore”. Në pjesët përkatëse të tij 
thuhet:

36http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activities/05_Organ_transplantation_en/CDBI_IN-
F(2003)11rev2.pdf
37 I ngritur në dhjetor 1997, EGE është një organ i pavarur këshillues. Pararendësi i tij ka qenë 
Grupi i Këshilltarëve të Komisionit Evropian për Pasojat Etike të Bioteknologjisë, një organ 
këshillues ad hoc.
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2.3 Informacioni dhe pëlqimi
Ofrimi i indeve njerëzore kërkon, në parim, paraprakisht, pëlqimin e 

informuar dhe të lirë të personit në fjalë. Kjo nuk është e zbatueshme në rastin e 
dhënies së indeve kur kjo urdhërohet nga një gjyqtar në kontekstin e procedurave 
të caktuara, posaçërisht penale.

Ndërkohë që pëlqimi është parim etik themelor në Evropë, procedurat e 
përfshira dhe format e një pëlqimi të tillë (me gojë ose me shkrim, me ose pa 
dëshmitar, i shprehur ose i presupozuar, etj.) janë çështje e legjislacionit kombëtar 
bazuar mbi traditën ligjore të secilit vend.

...
2.3.2 Dhuruesit e vdekur
Pëlqimi i një dhuruesi për marrjen e indeve pas vdekjes mund të marrë 

forma të ndryshme varësisht nga sistemet kombëtare (pëlqimi “i shprehur” ose 
“i presupozuar”). Megjithatë, marrja e indeve nuk mund të kryhet, përveç se në 
procedura gjyqësore, në qoftë se pala në fjalë e ka kundërshtuar një gjë të tillë 
zyrtarisht gjatë kohës që ka qenë gjallë. Më tej, në qoftë se nuk ka pasur shprehje 
të vullnetit të mirë dhe sistemi i zbatueshëm është ai i pëlqimit “të presupozuar”, 
mjekët duhet të sigurohen sa më shumë qëështë e mundur që familjarët ose të 
afërmit të kenë mundësinë të shprehin dëshirat e personit të vdekur, dhe t’i marrin 
këto parasysh.”

40.  Urdhëresa 2004/23/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 31 
mars 2004 për vendosjen e standardeve të kualifikimit dhe sigurisë së dhurimit, 
ofrimit, testimit, përpunimit, ruajtjes, depozitimit dhe shpërndarjes së indeve dhe 
qelizave njerëzore parashikon:

Neni 13 – Pëlqimi
“1. Ofrimi i indeve ose qelizave njerëzore autorizohet vetëm pasi përmbushen të 

gjitha kërkesat e detyrueshme të pëlqimit ose autorizimit që janë në fuqi në 
Shtetin Anëtar në fjalë.

2. Shtetet Anëtare, në përputhje melegjislacionin e tyre kombëtar, marrin të 
gjitha masat e nevojshme për t’u siguruar që dhuruesve, familjarëve të tyre 
ose çdo personi që jep autorizimin në emër të dhuruesve t’u jepen të gjitha 
informacionet e duhura siç përmenden në Shtojcë.”

SHTOJCË - INFORMACION I KËRKUARPËR DHURIMIN E 
QELIZAVE DHE/OSE INDEVE

B. Dhuruesit e vdekur
“1. Duhet të jepen të gjitha informacionet dhe të merren të gjitha pëlqimet dhe auto-

rizimet e nevojshme në përputhje me legjislacionin në fuqi në Shtetet Anëtare.
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2. Rezultatet e konfirmuara të vlerësimit të dhuruesit duhet t’u komunikohen dhe 
t’u shpjegohen qartë personave përkatës në përputhje me legjislacionin në 
Shtetet Anëtare.”

C.  Dokumentet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë (“WHO”)
41.  Parimet Drejtuese tëOBSH-së (WHO) mbi transplantimin e Qelizave, Indeve 

dhe Organeve Njerëzore (mbështetur nga Asambleja e gjashtëdhjetetretë e 
Shëndetësisë Botërore më 21 maj 2010, Rezoluta WHA63.22) parashikojnë, 
për aq sa është relevante:

Parimi Drejtues 1
“Qelizat, indet dhe organet mund të merren nga trupat e personave të vdekur 

për qëllime transplantimi në qoftë se:
(a) merret pëlqimi i kërkuar me ligj, dhe
(b) nuk ka arsye për të besuar se personi i vdekur ka qenë kundër një marrjeje  

             të tillë.”

Komente mbi Parimin Drejtues 1

Pëlqimi është shtylla etike e të gjitha ndërhyrjeve mjekësore. Autoritetet 
kombëtare janë përgjegjëse për përcaktimin e procesit të marrjes dhe regjistrimit 
të pëlqimit për dhurimin e qelizave, indeve dhe organeve duke iu përmbajtur 
standardeve etike ndërkombëtare, mënyrës se si organizohet prokurimi i organeve 
në vendin e tyre, dhe rolin praktik të pëlqimit si mbrojtje kundër abuzimeve dhe 
shkeljeve të sigurisë.

Fakti nëse pëlqimi për prokurimin e organeve dhe indeve nga personat 
e vdekur është “i shprehur” ose “i presupozuar” varet nga traditat shoqërore, 
mjekësore dhe kulturore të secilit vend, përfshirë mënyrën e përfshirjes së 
familjeve në vendimmarrjen lidhur me kujdesin shëndetësor në përgjithësi. Sipas 
të dy sistemeve, çdo tregues i vlefshëm i kundërshtimit të personit të vdekur ndaj 
marrjes pas vdekjes së qelizave, indeve ose organeve të tyre e parandalon një 
marrje të tillë.

Në kushtet e një pëlqimi të shprehur – nganjëherë të quajtur “zgjedhja pro” 
(“opting in”) – qelizat, indet dhe organet mund të merren nga një person i vdekur 
nëqoftëse personi e ka dhënë shprehimisht pëlqimin gjatë kohës që ka qenë gjallë; 
varësisht nga ligjet e vendit, një pëlqim i tillë mund të bëhet gojarisht ose mund të 
regjistrohet në një kartelë dhuruesi, në patentën e shoferit ose nëletërnjoftim apo 
në regjistrat mjekësore ose listat e dhuruesve. Kur i vdekuri nuk ka shprehur as 
pëlqim as kundërshtim të qartë ndaj marrjes, duhet të merret leje nga një zëvendës 
i caktuar ligjërisht, zakonisht anëtar i familjes.

Sistemi tjetër, ai i pëlqimit të presupozuar–i quajtur “zgjedhja (ose kontraktimi) 
kundër” (“opting [or contracting] out”) – lejon që materiali të merret nga trupi i 
një personi të vdekur për transplantim dhe, në disa vende, për studime ose kërkime 
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anatomike, në qoftë se personi nuk ka shprehur kundërshtim para vdekjes duke 
dorëzuar një kundërshtim pranë një zyre të identifikuar, ose në qoftë se një palë 
e informuar raporton që i vdekuri definitivisht ka shprehur me zë kundërshtimin 
për dhurim. Duke pasur parasysh rëndësinë etike të pëlqimit, një sistem i tillë do 
të duhej të siguronte që njerëzit të jenë plotësisht të informuar rreth politikës së 
ndjekur dhe t’u ofrohet një mënyrë e lehtë për të zgjedhur kundërshtimin.

Megjithëse pëlqimi i shprehur nuk kërkohet në një sistem të zgjedhjes së 
kundërshtimit përpara marrjes së qelizave, indeve ose organeve të një personi të 
vdekur i cili nuk e ka kundërshtuar këtë gjatë kohës që ka qenë gjallë, programet 
e prokurimit (ofrimit) mund të mos duan të vazhdojnënë qoftë se familjarët 
personalisht janë kundër dhurimit; po kështu, në sistemet e zgjedhjes pro, 
programet zakonisht kërkojnë leje nga familja edhe kur personi i vdekur e ka 
dhënë pëlqimin para vdekjes. Programet kanë më shumë mundësi të mbështeten 
në pëlqimin e shprehur ose të presupozuar të të vdekurit, pa kërkuar leje të 
mëtejshme nga anëtarët e familjes, kur të kuptuarit dhe pranimi nga publiku i 
procesit të dhurimit të qelizave, indeve dhe organeve është i rrënjosur thellë dhe 
i palëkundur. Edhe kur nuk kërkohet leje nga të afërmit, programet e dhurimit 
kanë nevojë të shqyrtojnë historinë mjekësore dhe të sjelljes së të vdekurit me 
familjarët që e kanë njohur atë mirë, meqenëse informacionet e sakta rreth 
dhuruesit ndihmojnë nështimin e sigurisë së transplantimit.

Për dhurimin e indeve, çka nënkupton afate kohore më pak sfiduese, 
rekomandohet gjithmonë që të kërkohet miratimi i familjarit më të afërt. Një pikë 
e rëndësishme që duhet adresuar është mënyra se si do të rikthehet dukja e trupit 
të të vdekurit pasi indet të jenë marrë.”

 
D.  E drejta vendase

1.   Ligji për Mbrojtjen e Trupit të një Personi të Vdekur dhe Përdorimi i Organeve 
dhe Indeve Njerëzore

42. Ligji për Mbrojtjen e Trupit të një Personi të Vdekur dhe Përdorimi i Organeve 
dhe Indeve Njerëzore (likums “Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un 
cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā” – “Ligji”), si ligji në fuqi në 
kohën relevante (me ndryshimet që kanë hyrë në fuqi prej 1 nëntorit 1995 e 
deri më 31 dhjetor 2001), parashikon në seksionin 2 që çdo person i gjallë me 
kapacitet ligjor ka të drejtë të japë pëlqimin ose kundërshtimin, me shkrim, 
ndaj përdorimit të trupit të vet pas vdekjes. Dëshira e shprehur, në qoftë se 
nuk është në kundërshtim me ligjin, është detyruese.

43. Seksioni 3 parashikon që vetëm një refuzim ose pëlqim i tillë për përdorimin 
e trupit pas vdekjes, i cili është firmosur nga një person me kapacitet ligjor, i 
regjistruar në kartelën e tij/saj mjekësore dhe i shënjuar me një vulë të veçantë 
në pasaportën e tij/saj, ka fuqi ligjore. Departamenti i Shëndetësisë pranë 
Ministrisë së Mirëqenies është përgjegjës për parashikimin e procedurës së 
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regjistrimit të refuzimit ose pëlqimit nëtë dhënat mjekësore të një personi (bëj 
krahasimin me situatën pas ndryshimeve legjislative që kanë hyrë në fuqi prej 
1 janarit 2002, Petrova kundërLetonisë, nr. 4605/05, § 35, 24 qershor 2014).

44.  Sipas seksionit 4, i cili titullohet “Të drejtat e familjarëve më të afërt”, organet 
dhe indet e një personi të vdekur nuk mund të merren kundër dëshirës së tij/
saj ashtu siç është shprehur gjatë kohës që ka qenë gjallë. Në mungesë të 
dëshirës së shprehur, marrja mund të kryhet në qoftë se asnjë prej familjarëve 
të afërt (fëmijë, prindër, motra, vëllezër ose bashkëshortë) nuk kundërshton. 
Transplantimi mund të kryhet pas vdekjes biologjike ose vdekjes së trurit të 
dhuruesit të mundshëm (seksioni 10).

45.  Më saktë, seksioni 11 i Ligjit parashikon që organet dhe indet nga një dhurues 
i vdekur mund të merren për qëllime transplantimi në qoftë se ai person nuk 
e ka kundërshtuar marrjen gjatë kohës që ka qenë në jetë, dhe nëse familjarët 
më të afërt nuk e kanë ndaluar një gjë të tillë.

46. Për shkak të një dispozite të përkohshme të Ligjit, vula në pasaportën e një 
personi e vendosur para 31 dhjetorit 2001 që tregon kundërshtimin ose 
pëlqimin për përdorimin e trupit pas vdekjes ka fuqi ligjore deri në lëshimin 
e një pasaporte të re ose deri sa të bëhet një aplikim pranë Zyrës së Shtetësisë 
dhe Çështjeve të Migracionit.

47.  Seksioni 17 parashikon që një Shtet është përgjegjës për mbrojtjen e trupit të 
një personi të vdekur dhe për përdorimin e organeve ose indeve për qëllime 
mjekësore. Në kohën materiale ky funksion iu besua Departamentit të Shë-
ndetësisë pranë Ministrisë së Mirëqenies (nga 1 janari 2002 – Ministria 
e Mirëqenies, nga 30 qershori 2004 – Ministria e Shëndetësisë). Asnjë 
organizatë ose autoritet nuk mund të kryejë marrjen e organeve dhe indeve 
dhe t’i përdorë ato pa autorizimin e lëshuar nga Departamenti i Shëndetësisë 
(nga 1 janari 2002 – Ministri i Mirëqenies, nga 30 qershori 2004 – Ministri i 
Shëndetësisë).

48. Seksioni 18 ndalon përzgjedhjen, transportimin dhe përdorimin e organeve 
dhe indeve të marra për qëllime komerciale. Gjithashtu, ai parashikon që 
marrja e organeve dhe indeve nga çdo person i gjallë ose i vdekur mund të 
zhvillohet vetëm duke respektuar rreptësisht pëlqimin ose kundërshtimin e 
shprehur të atij personi.

49. Seksioni 21 parashikon që Prokuroria duhet të mbikëqyrë pajtueshmërinë 
me këtë Ligj (paragrafi 1). Departamenti i Shëndetësisë i Ministrisë së 
Mirëqenies dhe organe të tjera kompetente janë përgjegjëse për monitorimin 
e ligjshmërisë së përdorimit të indeve dhe organeve njerëzore (paragrafi 2). 
Me ndryshimet që hynë në fuqi nga 1 janari 2992, paragrafi 1 u shfuqizua; 
paragrafi i mbetur parashikon që Ministria e Mirëqenies duhet të mbajë 
përgjegjësinë për kontrollimin e pajtueshmërisë së përdorimit të indeve dhe 
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organeve njerëzore me ligjin dhe instrumentet e tjera ligjore. Prej 30 qershorit 
2004 kjo detyrë iu besua Ministrisë së Shëndetësisë. Në fund, nga 23 gushti 
2012 ky seksion u shfuqizua në tërësi.

50.  Më 2 qershor 2004 ndryshimet në seksionet 4 dhe 11 të Ligjit u miratuan 
në Parlament, duke hyrë në fuqi nga 30 qershori 2004. Nga ajo datë e tutje, 
seksioni 4 parashikon qënë qoftë se nuk ka të shënuar asnjë informacion në 
Regjistrin e Popullsisë në lidhje me refuzimin ose pëlqimin e një personi 
për përdorimin e trupit, organeve ose indeve të tij/saj pas vdekjes, familjarët 
më të afërt kanë të drejtë të informojnë institucionin mjekësor me shkrim në 
lidhje me dëshirat e personit të vdekur të shprehura gjatë kohës që ka qenë 
në jetë. Seksioni 11 parashikon që organet dhe indet trupore të një personi të 
vdekur mund të merren për qëllime transplantimi në qoftë se në Regjistrin 
e Popullsisë nuk ka të shënuar informacione rreth refuzimit ose pëlqimit 
nga personi i vdekur për përdorimin e organeve ose indeve trupore të tij/saj 
pas vdekjes dhe në qoftë se familjarët më të afërt të personit, para fillimit të 
transplantimit, nuk e kanë informuar me shkrim institucionin mjekësor në 
lidhje me kundërshtimin e personit të vdekur për përdorimin e organeve dhe 
indeve trupore të tij/saj pas vdekjes të shprehur gjatë kohës që ka qenë gjallë. 
Është e ndaluar të merren organet dhe indet trupore nga një fëmijë i vdekur 
për qëllime transplantimi në qoftë se njëri nga prindërit ose kujdestarët e tij 
ligjorë nuk japin pëlqimin me shkrim.

2.  Rregullorja e Kabinetit të Ministrave nr. 431 (1996)
51. Kjo rregullore (Noteikumi par miruša cilvēka audu un orgānu uzkrāšanas un 

izmantošanas kārtību medicīnā) parashikon që marrja e organeve dhe indeve 
mund të kryhet pas vdekjes biologjike ose vdekjes së trurit të personit nëse 
pasaporta dhe të dhënat mjekësore të tij/saj përmbajnë një vulë që tregon 
pëlqimin për një marrje të tillë (paragrafi 3). Në mungesë të një vule të tillë, 
duhet të ndiqen dispozitat e Ligjit (shih lart).

3.  Rregullorja ligjore e MADEKKI
52. Rregullorja ligjore e Inspektoratit të Kontrollit tëCilësisë për Kujdesin Mjekë-

sor dhe Kapacitetin për Punë (“MADEKKI”) në të drejtën letoneze është 
përmbledhur nëL.H. kundër Letonisë (nr. 52019/07, §§ 24-27, 29 prill 2014). 
Për qëllime të çështjes së tanishme mjafton të shënohet që rregulloret e saj 
– të miratuara nga Kabineti i Ministrave (Rregullorja nr. 391 (1999), në fuqi 
prej 26 nëntorit 1999 deri më 30 qershor 2004) – parashikonte, inter alia, që 
një prej funksioneve të MADEKKI ishte të monitoronte cilësinë profesionale 
të kujdesit shëndetësor në institucione mjekësore.
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4.  Dispozitat e të drejtës penale
53.  Seksioni 139 i Ligjit Penal(Krimināllikums) parashikon që marrja e paligjshme e 

organeve ose indeve nga një qenie njerëzore e gjallë ose e vdekur për t’u përdorur 
për qëllime mjekësore është vepër penale në qoftë se kryhet nga një mjek.

54.  Dispozitat përkatëse që kanë të bëjnë me të drejtat e palëve civile në procedura 
penale sipas ish Kodit të Procedurës Penale (LatvijasKriminālprocesa 
Kodekss) (në fuqi deri më 1 tetor 2005) janë të përshkruara nëLiģeres 
kundër Letonisë (nr. 17/02, §§ 39-41, 28 qershor 2011) dhePundurs kundër 
Letonisë((dec.), nr. 43372/02, §§ 12-17, 20 shtator 2011).

55.  Përveç kësaj, në dispozitat përkatëse që kanë të bëjnë me të drejtat e palëve civile 
në procedura penale sipas Ligjit të Procedurës Penale (Kriminālprocesa likums) 
(në fuqi prej 1 tetorit 2005) të cilat ishin në fuqi në kohën materiale thuhet:

Seksioni 22 -E drejta e kompensimit për dëme
“Një personi që ka pësuar tronditje psikologjike, lëndim fizik ose humbje 

materiale si rezultat i një vepre penale i garantohen mundësi procedurale për të 
kërkuar dhe pranuar kompensim për dëme materiale dhe jo materiale.”

Seksioni 351 -Kërkesa për kompensim
(1)Një palë e dëmtuar ka të drejtë të parashtrojë kërkesë në lidhje me kompensimin 

për dëmin e shkaktuar në cilëndo fazë të procedurave penale deri në fillimin e 
hetimeve gjyqësore në gjykatën e shkallës së parë. Kërkesa duhet të përmbajë 
arsyetim për shumën e kërkuar të kompensimit.

(2) Kërkesa mund të parashtrohet me shkrim ose mund të shprehet gojarisht. 
Kërkesa me gojëshënohet në procesverbal nga personi që drejton procedurën.

(3) Gjatë procedurave paragjyqësore, prokurori publik tregon parashtrimin e 
kërkesës dhe shumën e kompensimit, si dhe mendimin e tij ose të saj në lidhje 
me të në dokumentin e përfundimit të procedurës paragjyqësore.

(4) Dështimi për të vërtetuar përgjegjësinë ligjore të një personi nuk përbën 
pengesë për parashtrimin e kërkesës për kompensim.

(5) Një palë e dëmtuar ka të drejtë ta tërheqë kërkesën për kompensim në çdo 
fazë të procedurës penale deri në momentin kur gjykata tërhiqet për të marrë 
vendim. Refuzimi i kompensimit nga një viktimë nuk mund të përbëjë bazë 
për tërheqjen ose modifikimin e akuzave, ose për vendim shfajësues.”

5.  E drejta për të marrë kompensim
56. Neni 92 i Kushtetutës (Satversme)parashikon, inter alia, që “çdo person të 

drejtat e të cilit/cilës janë shkelur pa arsye ka të drejtë për kompensim të 
përshtatshëm”.
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57. Dispozitat ligjore vendase që kanë të bëjnë me kompensimin për dëme 
materiale dhe jo materiale sipas të Drejtës Civile (Civillikums) (para dhe pas 
ndryshimeve që hynë në fuqi prej 1 marsit 2006) janë cituar të plota nëZavoloka 
kundër Letonisë (nr. 58447/00, §§ 17-19, 7korrik 2009). Seksionet 1635 dhe 
1779 përshkruhen më tej nëHolodenko kundër Letonisë (nr. 17215/07, § 45, 
2 korrik 2013).

58. Sipas seksionit 92 të Ligjit të Procedurës Administrative (Administratīvā 
procesa likums), në fuqi prej 1 shkurtit 2004, secili ka të drejtë të ketë 
kompensim të përshtatshëm për dëmet materiale dhe jo materiale të shkaktuara 
nga një veprim administrativ ose veprim i një autoriteti publik. Sipas seksionit 
93 të të njëjtit Ligj, kërkesa për kompensim mund të paraqitet ose bashkë me 
një kërkesë drejtuar gjykatave administrative për të shpallur të paligjshëm 
një veprim administrativ ose veprim nga një autoritet publik, ose mund t’i 
drejtohet autoritetit publik në fjalë pas një vendimi të marrë në një procedurë 
të tillë. Sipas seksionit 188, një kërkesë drejtuar një gjykate administrative 
në lidhje me një veprim administrativ ose akt të një autoriteti publik duhet 
të depozitohet brenda një muaji ose një viti varësisht nga rrethanat. Për sa i 
përket një veprimi të një autoriteti publik, afati kohor një-vjeçar fillon nga 
data në të cilën kërkuesi mëson që një veprim i tillë ka ndodhur. Në fund, 
sipas seksionit 191 (1) një kërkesë mund të refuzohet në qoftë se kanë kaluar 
më shumë se tre vjet nga koha kur kërkuesi ka mësuar ose është dashur të 
kishte mësuar që një veprim i tillë ka ndodhur. Ky afat kohor nuk mund të 
shtyhet (atjaunots).

59. Shuma e kompensimit dhe procedura për kërkimin e dëmshpërblimit nga 
një autoritet publik për shkak të një akti të paligjshëm administrativ ose një 
veprimi të paligjshëm të një autoriteti publik është e parashikuar nga Ligji 
për Kompensimin e Dëmeve të Shkaktuara nga Autoritetet Publike (Valsts 
pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums), në fuqi nga 
1 korriku 2005. Kapitulli III i Ligjit parashikon procedurën qëduhet të 
ndiqet kur një individ kërkon dëmshpërblim nga një autoritet publik. Sipas 
seksionit 15 një individ ka të drejtë të bëjë një kërkesë tek autoriteti publik i 
cili është përgjegjës për dëmin. Sipas seksionit 17 një kërkesë e tillë duhet të 
depozitohet jo më vonë se një vit pas datës kur individi ka mësuar për dëmin 
dhe, sido që të jetë, jo më vonë se pesë vet pas datës së aktit të paligjshëm 
administrativ ose veprimit të paligjshëm të një autoriteti publik.

E DREJTA
I.  SHKELJET E PRETENDUARA TE NENIT 8 TË KONVENTËS

60. Kërkuesja u ankua në thelb sipas Nenit 8 të Konventës së pari që marrja 
e indeve të burrit të saj ishte zhvilluar pa pëlqimin paraprak të tij apo të 
kërkueses. Së dyti, ajo u ankua që – në mungesë të këtij pëlqimi – dinjiteti, 
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identiteti dhe integriteti i tij ishin shkelur dhe që trupi i tij ishte trajtuar pa respekt.
61.  Neni 8 i Konventës thotë si vijon:

“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.”

62.  Qeveria mohoi që kishte pasur shkelje të atij Neni.

A.  Çështje paraprake
63.  Gjykata duhet të fillojë duke shqyrtuar nëse ështëratione personae kompetente 

për të shqyrtuar ankesën e kërkueses; kjo çështje kërkon ekzaminim ex officio 
nga Gjykata (shih Sejdić dhe Finci kundër Bosnjedhe Hercegovinës[GC], nr. 
27996/06 dhe nr. 34836/06, § 27, ECHR 2009).

64. Qasja e Gjykatës për sa i përket viktimave direkte dhe indirekteështë përmble-
dhur kohët e fundit nëQendrën për Burime Ligjore për Valentin Câmpeanu 
kundër Rumanisë([GC], nr. 47848/08, §§ 96-100, 17 korrik 2014)si më poshtë 
(referencat janë hequr):

“(i) Viktimat direkte
96. Për të qenë në gjendje të bëjë kërkesë në përputhje me Nenin 34, një individ 

duhet të jetë në gjendje të tregojëqë ai ose ajo është ndikuar “drejtpërdrejt” nga 
masa për të cilën bëhet ankesa (...). Kjo është e domosdoshme për të vënë në 
lëvizje mekanizmin e Konventës, megjithëse ky kriter nuk duhet të zbatohet 
në mënyrë të ngurtë, mekanike dhe të palakueshme përgjatë procedurës (...).
Më tej, në përputhje me praktikën e Gjykatës dhe me Nenin 34 të Konventës, 

kërkesat mund të depozitohen vetëm nga, ose në emër të, individëve që janë 
gjallë (...). Kështu, në disa çështje ku viktima e drejtpërdrejtë ka vdekur para 
bërjes së kërkesës, Gjykata nuk e ka pranuar që viktima e drejtpërdrejtë, edhe kur 
ka qenë i/e përfaqësuar, gëzon statusin e një kërkuesi për qëllime të Nenit 34 të 
Konventës (...).

(ii) Viktimat indirekte
97.Çështjet e llojit të lartpërmendur janë dalluar nga çështjet në të cilat trashëgi-

mtarët e një kërkuesi janë lejuar të vazhdojnë një kërkesë e cila tashmë ishte 
depozituar. Një autoritet në lidhje me këtë lloj çështjeje është Fairfield dhe të 
Tjerë (...), ku një vajzë paraqiti një kërkesë pas vdekjes së babait të saj, duke 
pretenduar shkeljen e të drejtave të tij për lirinë e mendimit, fesë dhe fjalës 
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(Nenet 9 dhe 10 të Konventës). Ndërkohë që gjykatat vendase i dhanë leje 
Znj. Fairfield për të vazhduar apelin pas vdekjes së babait të saj, Gjykata nuk 
e pranoi statusin e viktimës për vajzën dhe bëri dallimin mes kësaj çështjeje 
dhe situatës në Dalban kundër Rumanisë (...), ku kërkesa ishte paraqitur nga 
vetë kërkuesi, vejusha e të cilit e vazhdoi atë vetëm pas vdekjes së tij.
Në këtë aspekt, Gjykata ka bërë dallimin mes kërkesave ku viktima direkte 

ka vdekur pasi është bërë kërkesa në Gjykatë dhe kërkesave ku ai ose ajo tashmë 
ka ndërruar jetë më përpara.

Aty ku kërkuesi ka vdekur pasi është depozituar kërkesa, Gjykata ka pranuar 
që familjari më i afërt ose trashëgimtari mundet në parim ta vazhdojë kërkesën, 
në qoftë se ai ose ajo ka interes të mjaftueshëm në çështjen në fjalë (...).
98. Megjithatë, situata ndryshon kur viktima direkte vdes përpara se kërkesa 

të depozitohet në Gjykatë. Në raste të tilla, Gjykata, duke iu referuar një 
interpretimi autonom të konceptit të “viktimës”, ka qenë e përgatitur të njohë 
statusin e një të afërmi edhe kur ankesat kanë ngritur çështje të interesit të 
përgjithshëm që kanë të bëjnë me “respektin për të drejtat e njeriut” (Neni 37 § 
1 in finei Konventës) dhe kërkuesit si trashëgimtarët e tyre kanë pasur interesa 
legjitime në ndjekjen e kërkesës, ose mbi bazën e efektit të drejtpërdrejtë mbi 
të drejtat e vetë kërkuesit (...). Këto çështjet e fundit, mund të shënohet, janë 
sjellë para Gjykatës pas ose në lidhje me procedura vendase në të cilat vetë 
viktima direkte ka marrë pjesë gjatë kohës që ka qenë gjallë.
Kështu, Gjykata ka njohur statusin e familjarit më të afërt të viktimës për të 

paraqitur kërkesë kur viktima ka vdekur ose është zhdukur në rrethana qëkinse 
përfshinin përgjegjësinë e Shtetit (...).
99. NëVarnava dhe të Tjerë (...) kërkuesit depozituan kërkesa edhe në emër të 

tyre edhe në emër të familjarëve të tyre të zhdukur. Gjykata nuk e konsideroi 
të nevojshme të vendoste në lidhje me faktin nëse njerëzit e humbur duhet 
ose nuk duhet të kishin statusin e kërkuesve meqenëse, sidoqoftë, familjarët 
e afërt të të humburve kishin të drejtë të bënin ankesë në lidhje me zhdukjen 
e tyre (...). Gjykata e shqyrtoi çështjen mbi bazën e faktit që të afërmit e 
personave të humbur ishin kërkues për qëllimet e Nenit 34 të Konventës.

100. Në rastet kur shkelja e pretenduar e Konventës nuk ishte e lidhur ngusht 
me zhdukjet ose vdekjet që i jepnin shkas çështjeve nga Neni 2, qasja e 
Gjykatës ka qenë më e shtrënguar, si në çështjen e Sanles Sanles kundër 
Spanjës (...), e cila kishte të bënte me ndalimin e vetëvrasjes me ndihmën e 
të tjerëve. Gjykata u shpreh se të drejtat e pretenduara nga kërkuesja sipas 
Neneve 2, 3, 5, 8, 9 dhe 14 të Konventës i përkisnin kategorisë së të drejtave 
të patransferueshme, dhe prandaj konkludoi që kërkuesja, e cila ishte kunata 
dhe trashëgimtarja e ligjshme e të vdekurit, nuk mund të pretendonte të ishte 
viktimë e një shkeljeje në emër të kunatit të saj të ndjerë. I njëjti përfundim u 
arrit në lidhje me ankesat nga Nenet 9 dhe 10 të ngritura nga vajza e viktimës 
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së pretenduar (...).
Në raste të tjera lidhur me ankesa nga Nenet 5, 6 ose 8 Gjykata ka lejuar 

statusin e viktimës për familjarët e afërt, duke i lejuar ata të paraqisnin kërkesë 
aty ku ata kanë treguar interes moral në shfajësimin nga çdo faj të viktimës së 
ndjerë (...) ose në mbrojtjen e reputacionit të viktimës dhe atë të familjes së tyre 
(...), ose kur ata kanë treguar interes material mbi bazën e efektit direkt mbi të 
drejtat e tyre materiale (...). Gjithashtu është marrë parasysh edhe ekzistenca e një 
interesi të përgjithshëm që ka sjellë domosdoshmërinë e procedurës bashkë me 
shqyrtimin e ankesave (...).

Pjesëmarrja e kërkueses në procedurat vendase është gjetur të jetë vetëm një 
nga kriteret e shumta relevante (...).”
65. Për sa i përket pjesës së parë të ankesës, Gjykata konsideron që kërkuesja 

ka treguar mjaftueshëm që ajo është ndikuar direkt nga marrja e indeve nga 
trupi i burrit të saj të vdekur pa pëlqimin e saj (shih gjithashtu Petrova, cituar 
lart, § 56). Prandaj Gjykata është bindur që kërkuesja mund të konsiderohet 
“viktimë direkte” në atë aspekt (shih paragrafin 60 lart). Megjithatë, për aq 
sa ankesa e kërkueses ndërlidhet me mungesën e pëlqimit të burrit të saj të 
vdekur, Gjykata konsideron qëështëratione personae e papajtueshme brenda 
kuptimit të Nenit 35 § 3 (a) të Konventës dhe rrjedhimisht duhet të refuzohet 
nëpërputhje me Nenin 35 § 4 të Konventës.

66.Për sa i përket pjesës së dytë të ankesës, Gjykata shënon që kërkuesja ka pranuar 
se kjo ka të bëjë me të drejtat e bashkëshortit të saj të vdekur. Rrjedhimisht, 
ajo duhet të refuzohet si ratione personae e papajtueshme në përputhje me 
Nenin 35 §§ 3 (a) dhe 4 të Konventës.

67. Së fundi, Gjykata shënon që në disa aspekte pjesa e dytë e ankesës përkon 
pjesërisht me ankesën e kërkueses nga Neni 3 i Konventës, dhe Gjykata, 
rrjedhimisht, do ta shqyrtojë atë për aq sa ka të bëjë me të drejtat e kërkueses.
 
B.  Pranueshmëria
1.  Parashtrimet e palëve

68. Qeveria pranoi që ankesa e kërkueses hynte brenda kuadrit të “jetës private” 
sipas Nenit 8 të Konventës, por nuk pranoi që kishte të bënte me “jetën 
familjare”.

69. Pikësëpari, duke u mbështetur në vendimin e Gjykatës nëGrišankova dhe 
Grišankovs kundër Letonisë ((dec.), nr. 36117/02, ECHR-2003 II (pjesë 
të shkëputura)), Qeveria argumentoi që kërkuesja nuk i kishte shfrytëzuar 
zgjidhjet vendase. Ajo konsideroi që kërkuesja duhet të kishte bërë ankesë 
pranë Gjykatës Kushtetuese sepse marrja e indeve të burrit të saj kishte 
ndodhur në përputhje me procedurën e parashikuar në seksionet 4 dhe 11 
të Ligjit. Ajo duhet ta kishte ngritur çështjen e pajtueshmërisë së këtyre 
dispozitave ligjore në kuadër të Kushtetutës së Letonisë.
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70. Së dyti, Qeveria argumentoi që kërkuesja nuk kishte paraqitur ankesë tek 
MADEKKI. Qeveria vuri në pah se në kohën materiale MADEKKI kishte 
qenë organi kompetent për të shqyrtuar ankesat e kërkueses, meqenëse 
funksioni i tij ishte të monitoronte cilësinë profesionale të kujdesit shëndetësor 
në institucionet mjekësore. Qeveria parashtroi qëshqyrtimi nga MADEKKI 
i pajtueshmërisë së procedurës së marrjes së indeve me ligjet vendase ishte 
parakusht i nevojshëm për fillimin e procedurës penale kundër përgjegjësve. 
Ajo nuk ofroi informacione të mëtejshme në këtë drejtim.

71.  Së treti, Qeveria parashtroi që kërkuesja mund të ishte mbështetur tek seksioni 
1635 i Ligjit Civil (në fuqi prej 1 marsit 2006) dhe mund të kishte kërkuar 
kompensim për dëme materiale dhe jo materiale në gjykatat civile. Qeveria 
dha disa shembuj të praktikës gjyqësore vendase në lidhje me zbatimin e 
seksionit 1635 në praktikë. Ajo iu referua procedurave në çështjen PAC-714 
(filluar më 7 shkurt 2005), ku një ankuese kishte kërkuar kompensim për 
dëme jo materiale nga një spital ku ajo kishte lindur fëmijën dhe më pas 
ishte kryer lidhja e tubave (kontraceptiv kirurgjik) pa pëlqimin e saj (shih 
L.H. kundër Letonisë, cituar lart,§ 8). Më1 dhjetor 2006 ai pretendim ishte 
mbështetur dhe ankueses i ishte dhënë kompensim për lëndime fizike dhe 
shqetësim psikologjik në shumën 10.000 lata letoneze (LVL) në lidhje me 
sterilizimin e paligjshëm mbi bazën e seksionit 2349 të Ligjit Civil. Ky 
vendim kishte marrë formë të prerëmë 10 shkurt 2007. Qeveria gjithashtu iu 
referua njërit prej rasteve të “tragjedisë Talsi” (filluar më 15 shtator 2006), 
ku më 16 mars 2010 gjykata e apelit kishte akorduar kompensim të paguar 
nga Shteti në shumën 20.000 LVL në lidhje me incidentin e 28 qershorit 1997 
në Talsi ku, mes fëmijëve të tjerë, kishte gjetur vdekjen vajza e kërkueses. 
Vendimi përfundimtar në këtë çështje u mor më 28 shtator 2011. Qeveria nuk 
paraqiti kopje të vendimeve në këtë të fundit.

72. Kërkuesja nuk qe dakord. Ajo konsideroi që ankesa e saj hynte brenda kuadrit 
të jetës private dhe familjare sipas Nenit 8 të Konventës.

73.  Në përgjigje ndaj zgjidhjes së parë të cituar nga Qeveria – rekursi në Gjykatën 
Kushtetuese – kërkuesja theksoi se kompetenca e gjykatës ishte e kufizuar në 
shqyrtimin e pajtueshmërisë me Kushtetutën e ligjeve dhe instrumente të tjera 
ligjore. Kërkuesja argumentoi që marrja e indeve kishte qenë nëkundërshtim 
me seksionet 4 dhe 11 të Ligjit; ajo nuk konsideroi që këto dispozita ligjore ishin 
në kundërshtim me Kushtetutën. Çështja e Grišankovs dhe Grišankovakishte 
të bënte me gjuhën e përdorur në Ligjin e Arsimit. Megjithatë, çështja në fjalë 
kishte të bënte me një veprim individual – marrjen e indeve nga trupi i burrit të 
saj. Për më tepër, kërkuesja argumentoi qënë qoftë se ndonjë dispozitë e Ligjit 
ishte vërtet në papajtueshmëri me Kushtetutën, gjykata penale, Prokurori i 
Përgjithshëm ose Kabineti i Ministrave do të duhej dhe do të mundnin vetë të 
parashtronin një kërkesë pranë Gjykatës Kushtetuese.
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74.  Në përgjigje ndaj zgjidhjes së dytë të cituar nga Qeveria, pra një ankesë 
drejtuar në MADEKKI, kërkuesja parashtroi që nuk do të kishte qenë organi 
kompetent. Marrja e indeve nuk ishte kujdes shëndetësor. Kërkuesja iu referua 
seksionit 21 të Ligjit dhe shpjegoi që në kohën relevante mbikëqyrja kishte 
qenë përgjegjësi e Prokurorisë (shih paragrafin 49 lart).

75.  Në përgjigje të zgjidhjes së tretë të cituar nga Qeveria, kërkuesja argumentoi 
që Qendra Mjeko-Ligjore ishte një institucion i Shtetit nën mbikëqyrjen 
e Ministrisë së Shëndetësisë. Që nga hyrja në fuqi e Ligjit të Procedurës 
Administrative më 1 shkurt 2004, aktet administrative dhe veprimet e 
autoriteteve publike i ishin nënshtruar shqyrtimit juridik nga gjykatat 
administrative. Kështu, një apel kundër një veprimi të një autoriteti publik – 
marrja e indeve nga trupi i bashkëshortit të kërkueses – mund të depozitohej 
vetëm pranë gjykatave administrative. Duke iu referuar rregulloreve të 
Qendrës Mjeko-Ligjore, kërkuesja shënoi që veprimete punonjësve të 
saj mund t’i nënshtroheshin apelit para Shefit tëQendrës, vendimet ose 
veprimete të cilit më tej i nënshtroheshinshqyrtimit gjyqësor nga gjykatat 
administrative. Megjithatë apelet sipas Ligjit të Procedurës Administrative 
do të kishin qenë të kufizuara nga afatet kohore në rastin e kërkueses deri 
kur do të ishte marrë vendimi përfundimtar në procedurën penale. Kërkuesja 
konkludoi që veprimet e ekspertit nuk mund t’i nënshtroheshin shqyrtimit 
gjyqësor nga gjykatat civile.

76.  Kërkuesja gjithashtu vuri në pah që shuma e kompensimit dhe procedura 
për kërkimin e dëmshpërblimit nga një autoritet publik për shkak të një akti 
të paligjshëm administrativ ose një veprimi të paligjshëm nga një autoritet 
publik ishte e parashikuar në Ligjin për Kompensimin e Dëmeve tëShkaktuara 
nga Autoritetet Publike dhe jo nga Ligji Civil. Megjithatë, një veprim sipas 
ligjit të mëparshëm do të kishte qenë po ashtu i kufizuar nga afatet kohore.

77.  Së fundi, edhe sikur kërkuesja të kishte paraqitur padi civile sipas seksionit 
1635 të Ligjit Civil kundër ekspertëve që kishin marrë indet nga trupi i burrit 
të saj, siç sugjeroi Qeveria, një gjë e tillë do të kishte qenë e predispozuar të 
dështonte meqenëse në procedurë penale ishte vendosur që ata nuk ishin fajtorë. 
Kërkuesja gjithashtu theksoi se shembujt e praktikës gjyqësore vendase të 
përmendur nga Qeveria nuk ishin të krahasueshëm. Në çështjen e parë procedura 
civile kishte filluar kundër një spitali privat e jo kundër një institucioni shtetëror. 
Çështja e dytë kishte të bënte me ngjarje të cilat datonin në vitin 1997, shumë 
kohë përpara se të hynin në fuqi Ligji i Procedurës Administrative dhe Ligji për 
Kompensimin e Dëmeve të Shkaktuara nga Autoritetet Publike. Përveç kësaj, 
në atë kohë, Ligji i Procedurës Civile përmbante një kapitull në lidhje me paditë 
në çështje të dala nga marrëdhëniet administrative, çka u zëvendësua nga hyrja 
në fuqi e Ligjit të Procedurës Administrative.
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2.  Vlerësimi i Gjykatës

(a)  Mos shterimi
78. Për aq sa Qeveria iu referua ankesës kushtetuese si zgjidhje relevante në 

rrethanat e kërkueses, Gjykata konsideron që një ankesë e tillë nuk mund të 
përbënte mjet efektiv për mbrojtjen e të drejtave të kërkueses sipas Nenit 8 të 
Konventës për arsyet e mëposhtme.

79. Gjykata tashmë e ka analizuar fushëveprimin e shqyrtimit nga Gjykata 
Kushtetuese në Letoni (shih Grišankova dhe Grišankovs, cituar lart; 
Liepājnieks kundër Letonisë (dec.), nr. 37586/06, §§ 73-76, 2 nëntor 2010; 
Savičs kundër Letonisë, nr. 17892/03, §§ 113-117, 27 nëntor 2012; Mihailovs 
kundër Letonisë, nr. 35939/10, §§ 157-158, 22 janar 2013; Nagla kundër 
Letonisë, nr. 73469/10, § 48, 16 korrik 2013; dheLatvijas jauno zemnieku 
apvienība kundër Letonisë(dec.), nr. 14610/05, §§ 44-45, 17 dhjetor 2013).

80. Gjykata ka shënuar që Gjykata Kushtetuese ka shqyrtuar, inter alia, ankesa 
individuale që kontestonin kushtetueshmërinë e një dispozite ligjore ose 
pajtueshmërinë e saj me një dispozitë që ka fuqi ligjore superiore. Një ankesë 
kushtetuese individuale mund të bëhet kundër një dispozite ligjore vetëm 
kur një individ konsideron që dispozita në fjalë shkel të drejtat e tij ose të 
saj themelore të mishëruara në Kushtetutë. Prandaj procedura e një ankese 
kushtetuese individuale nuk mund të shërbejë si zgjidhje efektive në qoftë se 
shkelja e pretenduar ka rezultuar vetëm nga zbatimi ose interpretimi i gabueshëm 
i një dispozite ligjore e cila, në përmbajtje, nuk është antikushtetuese (shih 
Latvijas jauno zemnieku apvienība, cituar lart, §§ 44-45).

81. Në rastin konkret, Gjykata konsideron që ankesa e kërkueses në lidhje me 
marrjen e indeve nuk lidhet me pajtueshmërinë e një dispozite ligjore me një 
dispozitë tjetër që ka fuqi superiore. Qeveria argumentoi që marrja e indeve 
kishte ndodhur në përputhje me procedurën e parashikuar në ligj. Kërkuesja, 
nga ana e saj, nuk e kontestoi kushtetueshmërinë e kësaj procedure. 
Përkundrazi, ajo diskutoi që marrja e indeve nga trupi i burrit të saj përbënte 
veprim individual i cili ishte në kundërshtim me seksionet 4 dhe 11 të Ligjit. 
Gjykata gjen që ankesa e kërkueses lidhet me zbatimin dhe interpretimin 
e ligjit vendas, posaçërisht duke pasur parasysh mungesën e rregulloreve 
administrative; nuk mund të thuhet që del ndonjë problem pajtueshmërie. 
Në rrethana të tilla Gjykata konsideron që kërkuesja nuk ka pasur nevojë të 
shterojë zgjidhjen e propozuar.

82. Gjykata e kupton argumentin e Qeverisë në lidhje me shqyrtimin nga 
MADEKKI (shih paragrafin 70 lart) si të atillë që lidhet kryesisht me zgjidhjet 
civile; Gjykata do ta analizojë këtu poshtë. Nuk është e qartë nga provat në 
dosjen e lëndës nëse MADEKKI ka zhvilluar ndonjë shqyrtim në lidhje 
me procedurën penale në rastin konkret (bëj krahasimin me Petrova, cituar 
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lart, § 15). Sidoqoftë, nuk duket se një shqyrtim nga MADEKKI ka qenë i 
nevojshëm për të nisur procedurën penale. Megjithatë, nuk është relevant 
fakti që kërkuesja nuk ka paraqitur ankesë të veçantë pranë MADEKKI-t 
përderisa ajo është ankuar për të gjitha vendimet e marra nga autoritetet 
hetimore dhe prokuroriale, detyra e të cilave normalisht ështëtë konstatojnë 
nëse është kryer vepër penale (ibid., § 71).

83.  Për sa i përket mundësisë së paraqitjes së pretendimit civil për dëmshpërblim, 
në Calvelli dhe Ciglio kundër Italisë([GC], nr. 32967/96, § 51, ECHR 2002I), 
Gjykata vendosi:
“Në sferën e veçantë të neglizhencës mjekësore, detyrimi për shembull 

mund të përmbushet edhe në qoftë se sistemi ligjor u ofron viktimave zgjidhje 
në gjykatat civile, qoftë vetëm qoftë bashkë me zgjidhje në gjykatat penale, duke 
mundësuar konstatimin e përgjegjësive të mjekëve të përfshirë dhe arritjen e 
zgjidhjeve të duhura civile, siç është urdhri për dëmshpërblim dhe publikimi i 
vendimit. Gjithashtu mund të parashikohen edhe masa disiplinore.”
84. Gjykata më tej ka deklaruar që ky parim zbatohet kur shkelja e të drejtës për 

jetë ose integritet personal nuk është shkaktuar me qëllim (shih Vo kundër 
Francës[GC], nr. 53924/00, § 90, ECHR 2004VIII, dheÖneryıldız kundër 
Turqisë[GC], nr. 48939/99, § 92, ECHR 2004XII).

85. Megjithatë, Gjykata ka gjetur gjithashtu që në rast se ka zgjidhje vendase që 
mund të ndiqen nga individi, ai person ka të drejtë të zgjedhë mundësinë që 
adreson dëmtimin e tij ose të saj (shihJasinskis kundër Letonisë, nr. 45744/08, 
§ 50, 21 dhjetor 2010). Gjykata vëren se kërkuesja fillimisht nuk ka qenë në 
dijeni të faktit që ishin marrë inde nga burri i saj; ajo e mësoi këtë vetëm 
kur Policia e Sigurimit hapi hetimet në lidhje me këto fakte. Rrjedhimisht, 
ajo shfrytëzoi rrugën e zgjidhjes përmes hetimeve penale – u deklarua palë 
e dëmtuar në këtë procedurë dhe e ndoqi atë duke bërë ankesa të ndryshme 
pranë autoriteteve hetimore dhe prokuroriale. Zgjidhja e ligjit penal mund t’i 
kishte dhënë shkas gjetjes që marrja e organeveishte kryer në kundërshtim 
me procedurën vendase dhe që të drejtat e saj si familjarja më e afërt ishin 
shkelur. Eventualisht kjo mund të kishte çuar në caktimin e një dëmshpërblimi, 
duke qenë se sistemi ligjor letonez njeh të drejtat e viktimave për të ngritur 
pretendime civile në procedura penale dhe për të kërkuar kompensim për 
dëme tëshkaktuara si rezultat i një krimi (shih paragrafët54 dhe 55 lart). Në 
rrethana të tilla, nuk ka asgjë që sugjeron se kërkuesja do të kishte mundur 
ligjërisht të priste që zgjidhja e ligjit penal nuk do të ishte zgjidhje efektive 
në rastin e saj.

86. Gjykata është e mendimit që kërkueses nuk i ështëkërkuar të paraqiste në 
gjykatat civile një kërkesë të ndarë shtesë për kompensim, e cila gjithashtu do 
t’i kishte dhënë shkas gjetjes që marrja e organeve të burrit të saj ishte kryer 
në kundërshtim me procedurën vendase dhe që të drejtat e saj si familjarja më 
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e afërt ishin shkelur (shih po ashtuSergiyenko kundër Ukrainës, nr. 47690/07, 
§§ 40-43, 19 prill 2012; Arskaya kundër Ukrainës, nr. 45076/05, §§ 75-81, 
5 dhjetor 2013; dhe Valeriy Fuklev kundër Ukrainës, nr. 6318/03, §§ 77-83, 
16janar 2014, ku kërkuesve nuk iu kërkua të ngrinin pretendime të ndara civile 
për akuzën për praktikë mjekësore të gabuar). Gjykata arrin në përfundimin 
që kërkuesja i ka shfrytëzuar zgjidhjet vendase në dispozicion duke ndjekur 
rrugën e ligjit penal.

87. Nën dritën e përfundimit të mësipërm, Gjykata nuk e konsideron të nevojshme 
të adresojë argumentin e Qeverisë që shqyrtimi nga MADEKKI ka qenë i 
nevojshëm për fillimin e procedurës civile. As nuk e konsideron të nevojshme 
të adresojë argumentin e kërkueses që pretendimi i saj sipas Ligjit të 
Procedurës Administrative dhe Ligjit për Kompensimin e Dëmit të shkaktuar 
nga Autoritetet Publike është penguar nga afatet kohore ose që kërkesa e saj 
sipas Ligjit Penal ishte e destinuar të dështonte.

(b)  Zbatueshmëria
88. Gjykata shënon që, ndërkohë që Qeveria nuk e pranoi që ankesa e kërkueses 

kishte të bënte me “jetën familjare”, ajo nuk e kontestoi që ajo hynte brenda 
kuadrit të “jetës private” sipas Nenit 8 të Konventës.

89. Gjykata përsërit që konceptet e jetës private dhe asaj familjare janë terma 
të gjera që nuk i nënshtrohen një përkufizimi shterues (shih Hadri-Vionnet 
kundër Zvicrës, nr. 55525/00, § 51, 14 shkurt 2008). Në çështjen e Pannullo 
dhe Forte kundër Francës (nr. 37794/97, § 36, ECHR 2001-X), Gjykata e 
konsideroi vonesën e tepruar të autoriteteve franceze për të kthyer e trupin 
e fëmijës së tyre pas autopsisëndërhyrje në jetën private dhe familjare të 
kërkuesve. Ajo gjithashtu është shprehur që refuzimi i autoriteteve hetimore 
për të kthyer trupat e personave të vdekur tek të afërmit e tyre përbënte 
ndërhyrje në jetën private dhe familjare të kërkuesve (shihSabanchiyeva dhe 
të Tjerë kundër Rusisë, nr. 38450/05, § 123, ECHR 2013 (pjesë të shkëputura) 
dheMaskhadova dhetë Tjerë kundër Rusisë, nr. 18071/05, § 212, 6 qershor 
2013). Megjithatë, ajo çështje nuk ngrihet në rastin konkret dhe një ankesë 
e tillë nuk është bërë. Gjykata shënon që nuk ka diskutim mes palëve që e 
drejta e kërkueses – e vendosur sipas ligjit vendas – për të shprehur pëlqimin 
ose refuzimin në lidhje me marrje e indeve të burrit të saj hyn brenda 
fushëveprimit të Nenit 8 të Konventës për aq sa i përket jetës private. Gjykata 
nuk sheh arsye për të vendosur ndryshe dhe kështu konsideron që ky Nen 
është i zbatueshëm në rrethanat e çështjes në fjalë.

(c)  Përfundim
90. Gjykata shënon që ankesa e kërkueses – për sa i përket marrjes së indeve të 

burrit të saj të vdekur pa pëlqimin e saj – nuk ështëdukshëm e pabazuar brenda 
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kuptimit të Nenit 35 § 3 (a) të Konventës. Më tej, ajo shënon që ajo nuk është 
e papranueshme për ndonjë shkak tjetër. Prandaj, ajo duhet të deklarohet e 
pranueshme.
 
C.  Themelet

1.  Parashtrimet e Palëve
91. Kërkuesja konsideroi që marrja e indeve të burrit të saj pa pëlqimin e saj ka 

përbërë ndërhyrje në jetën e saj private. Ajo diskutoi që ajo ishte ndaluar nga 
të shprehurit e dëshirave të saj rreth marrjes së indeve nga trupi i burrit të saj 
të vdekur. Ajo as që ishte informuar në lidhje me këtë fakt ndërhyrës. Gjithashtu 
kërkuesja parashtroi qëeksperti nuk mund të kishte verifikuar ekzistencën e 
ndonjë vule në pasaportën e burrit të saj sepse pasaporta kishte qenë në shtëpinë 
e tyre në Sigulda, pra eksperti nuk e kishte pasur atë në dispozicion.

92. Pikësëpari, duke u mbështetur nëHokkanen kundër Finlandës (23 shtator 
1994, § 55, Seria A nr. 299A), kërkuesja diskutoi që ndërhyrja nuk kishte qenë 
në përputhje me ligjin dhe nuk kishte pasur qëllime legjitime. Kërkuesja iu 
referua seksioneve 4 dhe 11 të Ligjit dhe diskutoi që në vitin 2001 në Letoni 
kishte qenë në veprim sistemi i “pëlqimit të shprehur”. Kërkuesja ishte e 
mendimit që ekspertët duhet të kishin pyetur nëse familjarët më të afërt kishin 
qenë dakord ose e kishin kundërshtuar marrjen e indeve dhe që ata kishin 
pasur për obligim ta bënin këtë në pajtim me dispozitat e lartpërmendura. 
Ajo diskutoi që qëllimi i Ligjit ishte të mbronte trupin e një personi të vdekur 
dhe që ishte e nevojshme që ky qëllim të merrej parasysh gjatë interpretimit 
të dispozitave të tij. Në lidhje me këtë ajo po ashtu iu referua materialeve 
ndërkombëtare (shih paragrafin 37 lart). Së fundi, ndryshimet e vitit 2004 në 
Ligj tregonin se më përpara sistemi i “pëlqimit të shprehur” kishte mbizotëruar. 
Diskutimi lidhur me sistemet e pëlqimit “të shprehur” dhe “të presupozuar” në 
Letoni kishin filluar vetëm rreth kohës së hapjes së hetimeve penale në rastin 
konkret. Si rezultat, ndryshimet legjislative substanciale ishin miratuar në 
Parlament në vitin 2004 (shih paragrafin 50 lart). Kërkuesja parashtroi që edhe 
pas këtyre ndryshimeve dispozitat ligjore nuk ishin të qarta sa duhej, por teksti 
i tyre kishte ndryshuar për të vendosur sistemin e “pëlqimit të presupozuar”.

93. Më tej kërkuesja diskutoi që e drejta vendase nuk ishte e parashikueshme 
në zbatueshmërinë e saj sepse ajo nuk ofronte mundësinë që të afërmit ta 
kundërshtonin marrjen e indeve. Ajo iu referua gjetjeve të ndryshme nga 
autoritetet vendase që dispozitat ligjore ishin të paqarta (shih, për shembull, 
paragrafin 28 lart) dhe shënoi që shumë prokurorë kishin konsideruar që 
Ligji vërtet ishte shkelur (shih, për shembull, paragrafët 22, 24 dhe 28 lart). 
Kërkuesja konsideroi që ekspertët kishin shfrytëzuar mungesën e qartësisë për 
qëllimet e tyre dhe kishin nxjerrë përfitime financiare. Kërkuesja përfundoi 
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duke thënë se marrja e indeve nga trupi i burrit të saj nuk ishte kryer në 
përputhje me ligjin.

94. Së dyti, kërkuesja konsideroi që “shpëtimi i jetëve të të tjerëve” nuk mund 
të përbënte qëllim legjitim për marrjen e indeve pa pëlqim. Dhe, së treti, ajo 
diskutoi që Qeveria nuk ekishte vërtetuar mjaftueshëm që një gjë e tillë ishte 
e nevojshme në një shoqëri demokratike.

95. Qeveria u shpreh se ndërhyrja në jetën private të kërkueses për shkak të 
marrjes së indeve të burrit të saj pa pëlqimin paraprak të burrit të saj ose të 
asaj vetë ishte zhvilluar në përputhje me kriteret e caktuara në Nenin 8 § 2.

96. Së pari, Qeveria diskutoi që marrja e indeve ishte kryer në përputhje me ligjin 
vendas. Ajo vuri në pah që Gjykata – në qoftë se refuzonte argumentin e saj 
të mos shterimit lidhur me rekursin në Gjykatën Kushtetuese – do të duhej 
të procedonte duke u bazuar në supozimin që ligji vendas ishte në pajtim me 
standardet e vendosura në Nenin 8 të Konventës.

97. Ajo iu referua paragrafit 3 të Rregullores nr. 431 (1996) dhe seksioneve 4 
dhe 11 të Ligjit dhe diskutoi që marrja e indeve ishte kryer në përputhje me 
ligjin vendas. Nuk kishte qenë i nevojshëm pëlqimi paraprak, as nuk kishte 
qenë e nevojshme të kërkohej leje nga familjarët më të afërt të personit të 
vdekur. Nuk kishte qenë e paligjshme të procedohej me marrjen e indeve pa 
pëlqimin e personit të vdekur ose familjarëve më të afërt. Qeveria diskutoi 
që sipas seksioneve 4 dhe 11 të Ligjit ishte kërkuar vetëm “mungesa e çdo 
kundërshtimi nga personi i vdekur e shprehur para vdekjes ose mungesa e 
një kundërshtimi të shprehur [nga familjarët më të afërt] e deklaruar para 
marrjes së indeve”. Kështu Qeveria diskutoi që në kohën materiale në Letoni 
kishte qenë në veprim sistemi i “pëlqimit të presupozuar”. Ajo vuri në pah që 
sistemi i “pëlqimit të presupozuar” nuk ishte i ri dhe që Letonia nuk kishte 
qenë i vetmi vend që përdorte këtë sistem; ai gjithashtu vepronte edhe në 
njëmbëdhjetë Shtete të tjera.

98. Sipas Qeverisë, eksperti kishte verifikuar – para marrjes së indeve – që nuk 
kishte vulë në pasaportën e Z. Elberte që tregonte kundërshtimin e tij për 
të përdorur indet e tij trupore dhe kjo kinse ishte konstatuar në formën e 
një shkurtese (“zīm. nav”) në regjistër.Megjithatë, në kopjen e regjistrit të 
paraqitur në Gjykatë nuk mund të shihej asnjë shkurtesë e tillë e lexueshme.

99. Njëkohësisht, Qeveria njohu faktin që ligjet kombëtare nuk impononin 
asnjë detyrim tek një mjek për të bërë hulumtime të posaçme për të siguruar 
nëse kishte familjarë të afërt dhe për t’i informuar ata lidhur me marrjen e 
mundshme të indeve. Në lidhje me këtë, ajo iu referua vendimit të gjykatës 
në procedurën penale (shih paragrafin 28 lart).

100. Së dyti, Qeveria konsideroi që marrja e indeve ishte kryer me qëllim që të 
“shpëtonte dhe/ose të përmirësonte jetët e të tjerëve”. Ajo iu referua vendimit 
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të gjykatës në procedurën penale (shih paragrafin 28 lart), i cili kishte shënuar 
që “indet [janë] marrë në emër të humanizmit me qëllim të përmirësimit të 
shëndetit të të tjerëve dhe zgjatjes së jetës së tyre”. Ajo gjithashtu iu referua 
Preambulës së Protokollit Shtesë mbi Transplantimin e Organeve dhe Indeve 
me Origjinë Njerëzore për të treguar se praktika e dhurimit të indeve dhe 
marrjes së indeve për qëllime transplantimi “kontribon në shpëtimin e jetëve 
ose në përmirësimin e madh të cilësisë së tyre” dhe që “transplantimi i [...] indeve 
është pjesë e zakonshme e shërbimeve shëndetësore që u ofrohen popullsisë”. 
Qeveria përfundoi duke thënë që marrja e indeve kishte pasur qëllim legjitim – 
pra mbrojtjen e shëndetit dhe mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve.

101.Së treti, Qeveria përsëriti që Shtetet gëzonin një hapësirë vlerësimi gjatë 
përcaktimit të masave qëduhen marrë në përgjigje të nevojës shoqërore 
urgjente për të mbrojtur shëndetin dhe të drejtat e të tjerëve. Qeveria u 
mbështet nëDudgeon dhe diskutoi që u takonte autoriteteve kombëtare 
të bënin vlerësimin fillestar të nevojës për secilin rast dhe që hapësira e 
vlerësimit u lihej atyre (Dudgeon kundër Mbretërisë së Bashkuar, 22 tetor 
1981, § 52, Seria A nr. 45). Marrja dhe transplantimi i indeve jepte kontribut 
në shpëtimin e jetëve dhe mund të përmirësonte dukshëm cilësinë e tyre. 
Kështu, ekzistonte “nevoja shoqërore urgjente” për dhurimin e indeve sepse 
transplantimi i indeve ishte bërë pjesë përbërëse e shërbimeve shëndetësore 
që i ofroheshin tërë popullit. Ajo përsëriti që indet e Z. Elberte ishin marrë 
për të përftuar material biologjik për qëllime transplantimi me anë të të cilit 
potencialisht mund të përmirësohej dhe/ose të shpëtoheshin jetët e të tjerëve.

102. Ishte kryesisht detyra dhe përgjegjësia e familjarit më të afërt të të vdekurit 
që të informonte personelin mjekësor me kohë rreth kundërshtimit të personit 
të vdekur për marrjen e indeve të tij/saj. Ligji vendas në atë kohë nuk e 
kishte penguar as Z. Elberts e as kërkuesen, si familjarja më e afërt e tij, që të 
shprehnin dëshirat e tyre në lidhje me marrjen e indeve. Ata mund ta kishin 
kundërshtuar dhurimin e indeve. Megjithatë, asnjëri prej tyre nuk e kishte 
bërë këtë para se të merreshin indet në përputhje me Ligjin. Qeveria arriti në 
përfundimin që ishte arritur një ekuilibër i drejtë mes “të drejtës së kërkueses 
për jetë private sipas Konventës ‒ meqenëse ligjet kombëtare parashikonin 
të drejtën e familjarëve më të afërt për të kundërshtuar marrjen e indeve të 
personit të vdekur para procedurës së marrjes (e cila nuk ishte ushtruar as nga 
Z. Elberte e as nga kërkuesja) ‒ dhe nevojës shoqërore urgjente për të siguruar 
bio-implante për transplantim të indeve si pjesë e shërbimeve shëndetësore 
që i ofrohen tërë popullsisë”.

2.  Vlerësimi i Gjykatës
(a)  Parimet të përgjithshme

103. Objekti thelbësor i Nenit 8 është të mbrojë individin kundër ndërhyrjes 
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arbitrare nga autoritetet publike. Çdo ndërhyrje sipas paragrafit të parë 
të Nenit 8 duhet të arsyetohet në përputhje me paragrafin e dytë, pra si e 
tillë qëështë “në përputhje me ligjin” dhe “e nevojshme në një shoqëri 
demokratike” për një ose më shumë prej qëllimeve legjitime të renditura aty. 
Nocioni i nevojshmërisë nënkupton që ndërhyrja është e lidhur me një nevojë 
shoqërore urgjente dhe, në mënyrë të veçantë, që ajo është në proporcion me 
një prej qëllimeve legjitime të autoriteteve (shihA, B dhe C kundër Irlandës 
[GC], nr. 25579/05, §§ 218-241, 16 dhjetor 2010).

104. Gjykata i referohet interpretimit që i jepet frazës “në përputhje me ligjin” në 
praktikën e saj gjyqësore (siç përmblidhet nëS. dhe Marper kundër Mbretërisë 
së Bashkuar [GC], nr. 30562/04 dhe nr. 30566/04, §§ 95-96, ECHR 2008). Me 
rëndësi të veçantë në rastin konkret është kërkesa që masa e kundërshtuar të 
ketë njëfarë baze në të drejtën vendase, e cila duhet të jetë e përputhshme me 
sundimin e ligjit, çka nënkupton se e drejta vendase duhet të jetë e formuluar 
me saktësi të mjaftueshme dhe duhet të ofrojë mbrojtjen e duhur ligjore 
kundër arbitraritetit. Rrjedhimisht e drejta vendase duhet të tregojë me saktësi 
të mjaftueshme fushëveprimin e diskrecionit që kanë autoritetet kompetente dhe 
mënyra e ushtrimit të tij (shih, më rishtazi, L.H.kundër Letonisë, cituar lart, § 47).

(b)  Zbatimi në çështjen në fjalë

105. Për sa i përket ndërhyrjes së pretenduar, duke iu kthyer rrethanave të çështjes 
së tanishme, Gjykata shënon se pas aksidentit me makinë burri i kërkueses 
pësoi lëndime kërcënuese për jetën prej të cilave ai vdiq rrugës për në spital. 
Të nesërmen trupi i tij u transportua për në Qendrën e Mjekësisë Ligjore, ku u 
zhvillua autopsia. Më pas, u mor një pjesë e indeve të tij trupore dhe më vonë 
u dërgua në një kompani në Gjermani për t’u modifikuar në bio-implante; 
synimi ishte që të kthehej në Letoni për qëllime transplantimi. Kërkuesja, 
e cila ishte një prej familjarëve të tij më të afërt, nuk u informua në lidhje 
me këtë dhe nuk mundi të ushtronte të drejta të caktuara të vendosura me 
ligjin vendas ‒ pra të shprehte pëlqimin ose refuzimin në lidhje me marrjen e 
indeve të burrit të saj. Ajo mësoi për marrjen e indeve vetëm rreth dy vite më 
vonë, kur Policia e Sigurimit nisi hetime penale rreth marrjes së paligjshme të 
organeve dhe indeve mes viteve 1994 dhe 2003 dhe e kontaktoi atë.

106. Gjykata shënon që nuk është kontestuar që Qendra e Mjekësisë Ligjore ishte 
institucion publik dhe që veprimet ose mosveprimet e personelit mjekësor të 
saj, përfshirë ekspertët që kanë kryer marrjen e organeve dhe indeve, kanë 
qenë të aftë për angazhuar përgjegjësinë e Shtetit përgjegjës sipas Konventës 
(shih Glass kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 61827/00, § 71, ECHR 2004II).

107. Gjykata konsideron që rrethanat e lartpërmendura janë të mjaftueshme që 
ajo të arrijë në përfundimin që ka pasur ndërhyrje në të drejtën e kërkueses 
për respekt të jetës private sipas Nenit 8 të Konventës.



101

108. Për sa i përket faktit nëse ndërhyrja ka qenë “në përputhje me ligjin”, Gjykata 
vëren se ligji letonez në kohën materiale shprehimisht parashikonte të drejtën 
jo vetëm të personit të përfshirë por edhe të familjarëve të tij/saj më të afërt, 
përfshirë bashkëshortët, për të shprehur dëshirat e tyre në lidhje me marrjen 
e indeve pas vdekjes së atij personi (shih paragrafët 44 dhe 45 lart). Palët 
nuk e kontestuan këtë. Megjithatë, pikëpamjet e tyre dallonin për sa i përket 
ushtrimit të kësaj të drejte. Kërkuesja konsideroi që ekspertët ishin të detyruar 
të konstatonin dëshirat e familjarëve më të afërt. Qeveria diskutoi që thjesht 
mungesa e çfarëdo kundërshtimi ishte e gjitha ajo që duhej për të vazhduar 
me marrjen e indeve. Sipas mendimit të Gjykatës, këto çështje pasqyrojnë 
cilësinë e të drejtës vendase, posaçërisht çështjen nëse legjislacioni vendas 
është hartuar me saktësinë e duhur dhe ofron mbrojtjen e duhur ligjore kundër 
arbitraritetit në mungesë të rregulloreve administrative përkatëse.

109.  Në këtë kontekst, Gjykata vëren se mospajtimi kryesor mes palëve është nëse 
ligji ‒ i cili në parim u ofronte familjarëve më të afërt të drejtën për të shprehur 
pëlqimin ose refuzimin në lidhje me marrjen e indeve ‒ ishte mjaftueshëm i 
qartë dhe i parashikueshëm në zbatimin e tij për sa i përket ushtrimit të kësaj 
të drejte. Kërkuesja diskutoi që ajo si familjarja më e afërt nuk kishte mundësi 
ta kundërshtonte marrjen e indeve, por Qeveria ishte e mendimit që ajo mund 
ta kishte ushtruar sidoqoftë atë të drejtë meqenëse asgjë nuk e kishte penguar 
atë nga shprehja e dëshirave të saj ose kundërshtimit të saj.

110.Megjithatë, Gjykata përsërit që aty ku legjislacioni kombëtar është proble-
matik nuk është detyra e Gjykatës të shqyrtojë legjislacionin relevant të 
përmbledhur. Përndryshe, ajo duhet të kufizohet, për aq sa është e mundur, në 
shqyrtimin e çështjeve të ngritura në çështjen para saj (shihTaxquet kundër 
Belgjikës [GC], nr. 926/05, § 83 in fine, ECHR 2010). Gjykata vëren se palët 
diskutuan gjatë rreth faktit nëse ishte sistemi i “pëlqimit të shprehur” apo ai 
i “pëlqimit të presupozuar” ai që kishte qenënë veprim në Letoni në kohën 
materiale (shih gjithashtu mendimet e ndara të ekspertëve dhe hetuesve në 
paragrafin 18 lart). Sidoqoftë, duhet të kihet parasysh që çështja para Gjykatës 
në rastin konkret nuk është pyetja e përgjithshme nëse Shteti përgjegjës duhet 
të parashikojë një sistem të caktuar pëlqimi. Çështja në fakt qëndron tek e 
drejta e kërkueses për të shprehur dëshirat në lidhje me marrjen e indeve të 
burrit të saj pas vdekjes së tij dhe dështimi i pretenduar i autoriteteve për të 
siguruar kushtet ligjore dhe praktike për ushtrimin e asaj të drejte.

111.Pika fillestare për analizën e Gjykatës është fakti që kërkuesja nuk është info-
rmuar në lidhje me marrjen e indeve të burrit të saj kur është kryer ky veprim. 
Autoritetet vendase konstatuan që ishte praktikë e zakonshme në atë kohë që 
ekspertët në Qendrën e Mjekësisë Ligjore të cilët kryenin këto marrje që të 
mos përpiqeshin të kontaktonin të afërmit e personave të vdekur (paragrafi 
16 lart); gjithashtu kishte prova që, edhe kur ekspertët kishin kontakte me të 
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afërmit, ata as i informonin të afërmit për marrjen e indeve që do të kryhej e 
as nuk kërkonin pëlqimin e tyre (paragrafi 27 lart).

112.Për sa i përket faktit nëse ligji vendas ishte i formuluar me saktësi të mja-
ftueshme, Gjykata vëren se vetë autoritetet vendase kishin pikëpamje 
kundërthënëse për sa u përket fushëveprimit të detyrimeve të ngërthyera në 
ligjin kombëtar. Nga njëra anë, ndërkohë që Policia e Sigurimit konsideronte 
që marrja e indeve lejohej vetëm me pëlqimin e shprehur paraprak dhe që 
mungesa e tij e bënte marrjen të paligjshme, ajo njëkohësisht e pranonte ‒ 
duke iu referuar pikëpamjeve të ekspertëve ‒ që interpretime të ndryshme 
të ligjit vendas ishin të mundura, duke e bërë kështu të pamundur të arrihej 
tek dënimi (paragrafët 18 dhe 20 lart). Nga ana tjetër, prokurorë të ndryshëm 
mbikëqyrës arritën në përfundimin që duke marrë inde pa pëlqimin e shprehur 
paraprak ekspertët kishin shkelur ligjin dhe duhet të mbaheshin penalisht 
përgjegjës (paragrafët 22, 24 dhe 25 lart). Eventualisht, Policia e Sigurimit 
e pranoi interpretimin e ligjit vendas nga prokurorët dhe gjeti që të drejtat e 
familjarëve më të afërt, përfshirë ato të kërkueses, ishin shkelur. Megjithatë, 
hetimet penale ndërkohë kishin hyrë brenda kufizimit të afatit kohor (paragrafi 
27 lart). Së fundi, një gjykatë vendase, ndërkohë që e pranoi që familjarët më të 
afërt kishin të drejtë të shprehnin pëlqimin ose refuzimin në lidhje me marrjen 
e indeve, e rrëzoi pikëpamjen e palës së akuzës dhe gjeti që ligji vendas nuk 
impononte detyrimin që ekspertët të informonin familjarët më të afërt dhe t’ua 
shpjegonte të drejtat e tyre. Ekspertët nuk mund të dënoheshin për shkeljen e 
një detyrimi i cili nuk ishte qartë i përkufizuar në ligj (paragrafi 28 lart).

113.Gjykata konsideron që një mospajtim i tillë në lidhje me fushëveprimin e 
ligjit të zbatueshëm mes vetë autoriteteve përgjegjëse për ekzekutimin e tij 
tregon në mënyrë të pashmangshme mungesë qartësie të mjaftueshme. Në 
lidhje me këtë, Gjykata i referohet gjetjes së gjykatës vendase që, megjithëse 
seksioni 4 i Ligjit parashikonte të drejtën e familjarëve më të afërt për të 
refuzuar marrjen e organeve dhe/ose indeve të personit të vdekur, ai nuk 
caktonte detyrimin që ekspertët t’ua shpjegonin këto të drejta familjarëve 
(shih paragrafin 28 lart). Qeveria gjithashtu u mbështet në këtë deklaratë për të 
argumentuar që marrja e indeve nuk kishte qenë e paligjshme (shih paragrafët 
97 dhe 99 lart). Kjo i lejon Gjykatës të konkludojë që, megjithëse ligji letonez 
përcaktonte kornizën ligjore që i lejonte familjarëve të shprehnin pëlqimin 
ose refuzimin për marrjen e indeve, ai nuk përcaktonte qartë fushëveprimin e 
detyrimit korrespondues ose hapësirën e diskrecionit që kishin ekspertët ose 
autoritetet e tjera në këtë aspekt. Gjykata shënon në këtë pikë që dokumentet 
relevante evropiane dhe ndërkombëtare në lidhje me këtë çështje i japin 
rëndësi të veçantë parimit që duhet të konstatohen dëshirat e familjarëve 
përmes hulumtimeve të arsyeshme (shih paragrafin 34 et seq. lart). Më saktë, 
siç shënohet në Raportin Shpjegues të Protokollit Shtesë, për çfarëdo sistemi 
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që zgjedh një Shtet ‒ qoftë ai i “pëlqimit të shprehur” apo ai i “pëlqimit 
të presupozuar” ‒ duhet të përcaktohen njëkohësisht edhe procedurat dhe 
regjistrat e duhur. Në qoftë se dëshirat e të vdekurit nuk janë përcaktuar mirë, 
duhet të kontaktohen të afërmit për të marrë deklaratë para marrjes së indeve 
(shih, në mënyrë të veçantë, komentarin e Nenit 17 të Protokollit Shtesë, 
paragrafi 37 lart).

114. Më tej, Gjykata përsërit që parimi i ligjshmërisë kërkon që Shtetet jo vetëm të 
respektojnë dhe të zbatojnë, në mënyrë të parashikueshme dhe të arsyeshme, 
ligjet që kanë miratuar, por gjithashtu, si element i nevojshëm, të sigurojnë 
kushtet ligjore dhe praktike për zbatimin e tyre (shih mutatis mutandis 
Broniowski kundër Polonisë[GC], nr. 31443/96, §§ 147 dhe 184, ECHR 
2004V). Pas vdekjes së burrit të kërkueses më 19 maj 2001, një ekspert nga 
Qendra e Mjekësisë Ligjore u autorizua të merrte indet e tij trupore brenda 
njëzet e katër orësh pas verifikimit që pasaporta e tij nuk përmbante një vulë 
të veçantë që tregonte kundërshtim (paragrafi 16 lart). Megjithatë, duket se 
në kohën materiale nuk kishte regjistër të përgjithshëm të vulave në pasaporta 
për të treguar refuzimin ose pëlqimin për përdorimin e trupit të mbajtësit 
të pasaportës pas vdekjes (bëj krahasimin me situatën pas ndryshimeve 
legjislative në fuqi prej 1 janarit 2002 dhe përfshirjen e këtij informacioni 
në Regjistrin e Popullsisë të përshkruar nëPetrova, cituar lart,§ 35). Më 
tej, duket se nuk kishte procedura që duhet të ndiqeshin nga institucionet 
dhe ekspertët shtetërorëpër të kërkuar dhe marrë këtë informacion. Qeveria 
diskutoi që ekspertët e kishin kontrolluar fizikisht pasaportën e Z. Elberte 
para marrjes së indeve, por kërkuesja pretendoi që pasaporta e burrit të saj 
ishte në shtëpi. Prandaj, procedura e ndjekur nga eksperti për të verifikuar 
informacionin në pasaportën e saj mbetet e paqartë. Pavarësisht nëse eksperti 
e ka kontrolluar pasaportën e Z. Elberte apo jo, mbetet e paqartë se si vepronte 
në praktikësistemi i pëlqimit, ashtu siç ishte i vendosur në Letoni në kohën 
materiale, në rrethanat në të cilat kërkuesja ishte gjendur, ku ajo kishte të 
drejta të caktuara si familjarja më e afërt por nuk ishte informuar, e aq më pak 
i ishte shpjeguar, se si dhe kur mund të ushtroheshin këto të drejta.

115. Për sa i përket faktit nëse ligji vendas kishte ofruar mbrojtje ligjore kundër 
arbitraritetit, Gjykata shënon që marrja e indeve në rastin konkret nuk 
ishte veprim i izoluar siç citohet në çështjen e lartpërmendur Petrova, por 
ishte kryer në përputhje me një marrëveshje të miratuar nga Shteti me një 
kompani farmaceutike jashtë shtetit; marrjet ishin bërë nga një numër i madh 
personash (paragrafët 13, 14 dhe 26 lart). Në këto rrethana, është edhe më 
e rëndësishme që të ngrihen mekanizma të përshtatshme për të ekuilibruar 
hapësirën e gjerë të diskrecionit që u jepet ekspertëve për të zhvilluar marrjet 
me iniciativën e tyre (paragrafi 15), por një gjë e tillë nuk është bërë (shih 
gjithashtu materialet ndërkombëtare të cituara në paragrafin 34 et seq. lart). 
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Në përgjigje të argumentit të Qeverisë që kërkuesen nuk e kishte penguar 
asgjë nga të shprehurit e dëshirave të saj në lidhje me marrjen e indeve, 
Gjykata vëren mungesën e rregulloreve administrative ose ligjore në lidhje 
me këtë. Rrjedhimisht, kërkuesja e ka pasur të pamundur të parashikonte se 
çfarë pritej prej saj në qoftë se dëshironte ta ushtronte atë të drejtë.

116. Duke pasur parasysh ato që u thanë më lart, Gjykata nuk mund të gjejë 
që ligji letonez është i formuluar me saktësi të mjaftueshme ose që ofron 
mbrojtjen e duhur ligjore kundër arbitraritetit.

117. Kështu, Gjykata arrin në përfundimin që ndërhyrja tek e drejta e kërkueses 
për respekt ndaj jetës së saj private nuk ka qenë në përputhje me ligjin brenda 
kuptimit të Nenit 8 § 2 të Konventës. Rrjedhimisht, ka pasur shkelje të 
Nenit 8. Duke marrë parasysh këtë përfundim, Gjykata nuk e konsideron të 
nevojshme të shqyrtojë përputhshmërinë me kriteret e tjera të Nenit 8 § 2 në 
këtë çështje (shih, për shembull, Kopp kundërZvicrës, 25 mars 1998, § 76, 
Raporte të Vendimeve 1998II, dheHeino kundër Finlandës, nr. 56720/09, § 
49, 15 shkurt 2011).
 
II.  SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 3 TË KONVENTËS

118. Kërkuesja gjithashtu u ankua sipas Nenit 3 të Konventës rreth faktit që marrja 
e indeve të burrit të saj ishte kryer pa pëlqimin ose dijeninë e saj paraprake 
dhe që ajo ishte detyruar ta varroste atë me këmbët e lidhura së bashku.

119. Në Nenin 3 të Konventës thuhet si vijon:
“Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës ose dënimeve apo trajtimeve 
çnjerëzore ose poshtëruese.”

120.  Qeveria e kontestoi atë argument.
 
A.  Pranueshmëria

121.Qeveria ngriti të njëjtat kundërshtime paraprake në lidhje me mos shterimin 
e zgjidhjeve vendase siç u përmend më lart dhe kërkuesja nuk qe dakord 
(paragrafët 69-77 lart). Në lidhje me këtë, Gjykata i referohet vlerësimit të 
saj të mësipërm (paragrafët 78-87 lart) dhe e konsideron atë të zbatueshëm 
sipas këtij titulli.

122. Më tej, Qeveria iu referua një udhëzimi të lëshuar nga Ministria e Drejtësisë 
(në fuqi deri më 1 janar 2002) në lidhje me procedurën e ekzaminimeve 
mjeko-ligjore post mortem dhe Ligjit mbi Rendin e Shqyrtimit të Kërkesave, 
Ankesave dhe Sugjerimeve nga Institucionet Shtetërore dhe Bashkiake (në 
fuqi deri më 1 janar 2008). Ajo diskutoi që kërkuesja mund të kishte bërë 
ankesë rreth gjendjes së trupit të burrit të saj të vdekur. Kërkuesja nuk qe 
dakord. Gjykata shënon që Qeveria nuk e saktësoi mënyrën në të cilën zgjidhja 
e propozuar mund të kishte ofruar zgjidhje për ankesën e kërkueses. Gjykata 
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e konsideron të mjaftueshme që t’i referohet vlerësimit të saj të mësipërm 
për të thënë që rekursi i kërkueses drejt një zgjidhjeje sipas ligjit penal ka 
qenë i duhuri (paragrafi 85 lart). Gjykata këtu shton që kërkuesja po ashtu 
është ankuar për veprimet e përdhosjes së trupit të burrit të saj pas marrjes 
së indeve në procedurat penale lidhur me akuzat për marrjen e paligjshme 
të indeve. Prokurorët në dy shkallë i shqyrtuan ankesat e saj dhe i rrëzuan 
ato, duke vendosur që nuk kishte prova tëpërdhosjes (shih paragrafët 31-32). 
Prandaj, kundërshtimi i Qeverisë u rrëzua.

123.Qeveria diskutoi që kërkuesja kishte dështuar të vepronte në përputhje me 
afatin kohor gjashtëmujor, duke pasur parasysh që kërkuesja kishte mësuar 
për gjendjen e trupit të burrit të saj të vdekur më 26 maj 2001, ditën e funeralit 
të tij. Gjykata shënon, sidoqoftë, që në atë datë kërkuesja nuk ishte ende 
në dijeni tëmarrjes së indeve nga trupi i burrit të saj; ajo e mësoi këtë fakt 
vetëm pas dy vitesh kur filluan hetimet penale. Më pas ajo u bë palë në këto 
hetime. Prandaj, Gjykata e sheh vendimin përfundimtar në lidhje me ankesën 
e kërkueses si i tillë qëështë marrë më 23 tetor 2008, kur hetimet penale u 
ndërprenë me vendim të formës së prerë. Ajo e rrëzon kundërshtimin paraprak 
në këtë aspekt.

124.Qeveria, duke u mbështetur nëÇakıcı kundër Turqisë ([GC], nr. 23657/94, 
§ 98, ECHR 1999IV), diskutoi që kërkuesja nuk mund të konsiderohej 
viktimë sipas nenit 3 të Konventës meqenëse as ajo e as burri i sak nuk i ishin 
nënshtruar asnjëherë marrjes së indeve. Ajo gjithashtu diskutoi që, meqenëse 
kërkuesja nuk kishte bërë asnjëherë ankesë në nivel vendas për faktin që 
ishte detyruar ta varroste burrin e saj me këmbët e lidhura së bashku, ajo nuk 
mund të pretendonte të ishte viktimë para Gjykatës tani. Kërkuesja vuri në 
pah qëÇakıcıishte rast zhdukjeje, ndërsa ajo vetë i kishte parë eshtrat e burrit 
të saj para varrosjes dhe këmbët e tij kishin qenë të lidhura. Ajo ishte shokuar, 
por në të njëjtën kohë ajo nuk kishte qenë në dijeni të marrjes së indeve të 
tij. Gjykata konsideron që në rastin konkret pyetja nëse kërkuesja mund të 
konsiderohet viktimëështë e lidhur ngusht me themelet e çështjes. Prandaj ajo 
duhet të lidhet me themelet.

125.Së fundi, Qeveria u shpreh që ankesa e kërkueses ishte ratione materiae e 
papërputhshme me dispozitat e Konventës. Qeveria diskutoi që vetëm cipa 
e jashtme (dura mater) ishte hequr. Ndërkohë që ajo diskutoi që marrja e 
indeve nga një person i vdekur pa pëlqimin ose dijeninë e familjarëve më 
të afërt të atij personi mundte që, në nivel individual dhe subjektiv, t’i jepte 
shkas shqetësimit, ajo nuk konsideroi që ‒ në vetvete ‒ kjo ngrinte çështje 
nga Neni 3 i Konventës. Qeveria parashtroi që kjo dispozita e fundit nuk 
parashikonte një detyrim të përgjithshëm për të marrë pëlqimin ose për të 
informuar familjarët më të afërt rreth marrjes së indeve. Qeveria konsideroi 
që ankesa e kërkueses hynte për shqyrtim vetëm brenda Nenit 8 të Konventës. 
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Gjykata konsideron që në çështjen në fjalëçështja nëse ankesat e kërkueses 
hynin brenda fushëveprimit të Nenit 3 të Konventës është e lidhur ngusht me 
themelet e çështjes. Prandaj ajo duhet të lidhet me themelet.

126.Gjykata shënon që kjo ankesë nuk është dukshëm e pabazuar brenda 
kuptimit të Nenit 35 § 3 (a) të Konventës. Më tej shënon që ajo nuk është e 
papranueshme mbi asnjë bazë, duke pasur parasysh çështjet që i janë bashkuar 
themeleve. Prandaj ajo duhet të deklarohet e pranueshme.
 
B.  Themeli

1.  Parashtrimet e Palëve
127.Kërkuesja parashtroi që niveli minimal i rreptësisë që kërkohej në mënyrë 

që të zbatohej Neni 3 i Konventës ishte arritur në rastin konkret. Ajo kishte 
qenë dëshmitare e gjendjes së trupit të burrit të saj ‒ me këmbët e lidhura ‒ 
pas marrjes së indeve. Ajo po ashtu kishte qenë shtatzënë me fëmijën e dytë 
në atë kohë. Kërkuesja konsideroi që marrja e paligjshme e indeve përbënte 
trajtim çnjerëzor dhe poshtërues i ndaluar me Nenin 3 të Konventës ‒ ai i 
kishte shkaktuar asaj shok dhe vuajtje. Në mbështetje të kësaj, ajo paraqiti 
një deklaratë me shkrim nga motra e saj, e cila deklaroi që e kishte parë 
trupin e Z. Elberte në Sigulda, pasi ishte transportuar nga Qendra e Mjekësisë 
Ligjore para funeralit, dhe që këmbët e tij kishin qenë të lidhura së bashku me 
letër ngjitëse të errët; ajo kishte supozuar se kjo ishte për shkak të aksidentit 
automobilistik.

128.Më tej, kërkuesja theksoi që gjatë tërë hetimeve penale asaj i ishte mohuar 
mundësia e gjetjes se cilat organe ose inde ishin marrë nga trupi i burrit të 
saj. Së pari, ajo kishte menduar se këmbët e tij ishin lidhur së bashku për të 
parandaluar pasojat e aksidentit me makinë. Më vonë, ajo kishte supozuar se 
ato kishin qenë të lidhura së bashku pas marrjes së indeve nga këmbët dhe për 
shkak se aty ishin futur materiale të tjera. Përfundimisht, kërkuesja arriti të 
zbulonte se cilat inde faktikisht ishin marrë nga trupi i burrit të saj vetëm kur 
mori vërejtjet e Qeverisë lidhur me çështjen në fjalë.

129.Kërkuesja, duke u mbështetur nëLabita kundër Italisë([GC], nr. 26772/95, 
§ 131, ECHR 2000IV), diskutoi që nuk kishte pasur hetime efektive. Hetimet 
kishin zgjatur pesë vjet; ato ishin përfunduar për shkak të skadimit të afatit 
kohor statutor. Kërkuesja vuri në pah që ajo kishte bërë rreth 13 ankesa dhe 
që 4 vendime ishin prishur. Ajo konsideroi që hetimet nuk ishin kompletuar 
brenda një afati kohor të arsyeshëm dhe që ato ishin zgjatur pa nevojë. 
Kërkuesja, së bashku me viktima të tjera, ishin lënë pa zgjidhje dhe ekspertët 
nuk ishin dënuar.

130.Qeveria nguli këmbë që marrja e indeve ishte kryer në përputhje me ligjin 
vendas. Kërkuesja nuk kishte arritur të tregonte që marrja e indeve nga 
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trupi i burrit të saj kishte përbërë trajtim çnjerëzor ose poshtërues. Duke iu 
referuarSelçuk dhe Asker kundër Turqisë (24 prill 1998, § 78, Raporte1998II), 
Qeveria diskutoi që kërkuesja nuk kishte arritur të tregonte “ankthin dhe 
vuajtjen” për shkak të marrjes së indeve pa pëlqimin e saj paraprak. Duke iu 
referuar Irlanda kundër Mbretërisë së Bashkuar(18 janar 1978, § 167, Seria A 
nr. 25)ajo po ashtu diskutoi që kërkuesja nuk kishte arritur të demonstronte 
që ajo kishte “ndjenja frikë, ankthi dhe inferioriteti që janë në gjendje të 
poshtërojnë dhe të ulin”. Qeveria përsëriti që nga trupi ishte marrë vetëm dura 
mater. Edhe sikur kërkuesja të kishte përjetuar një shkallë të caktuar vuajtjeje 
emocionale dhe shqetësimi për shkak të marrjes së indeve pa pëlqimin apo 
dijeninë e saj, çka ishte shoqëruar me vuajtjen dhe shqetësimin e brendshëm 
të humbjes së anëtarit të afërt të familjes, kjo nuk e arrinte nivelin minimal 
të rreptësisëqë kërkohej në mënyrë që akti të hynte brenda fushëveprimit të 
Nenit 3 të Konventës. Qeveria gjithashtu diskutoi që gjatë autopsisë, edhe 
zemra ishte marrë nga trupi i burrit të kërkueses dhe qëdura mater ishte 
dashur gjithsesi të merrej dhe të analizohej për të vlerësuar nëse kafka e tij 
ishte dëmtuar. Edhe kjo mund të thuhet se ka shkaktuar vuajtje emocionale, 
por nuk do ta arrinte nivelin minimal të rreptësisë që kërkohet për zbatimin 
e Nenit 3.

131.Qeveria vuri në pah se kërkuesja nuk kishte qenë e pranishme në Spitalin 
e Seguldas dhe që kishte qenë përgjegjësia e familjarëve më të afërt që të 
informonin personelin mjekësor në lidhje me vendndodhjen e tyre dhe t’i 
kontaktonin ata në qoftë se dëshironin ta kundërshtonin marrjen e indeve. 
Më tej, ajo theksoi se marrja kishte ndodhur në pajtim me marrëveshjen me 
kompaninë, që indet i ishin dërguar kompanisë për t’u modifikuar në bio-
implante dhe më pas ishin kthyer në Letoni për qëllime transplantimi, dhe 
që qëllimi i kësaj kishte qenë përmirësimi dhe shpëtimi i jetëve të të tjerëve. 
Qeveria theksoi se marrja e indeve ishte kryer “shumë shpejt” dhe që edhe 
vonesa më e vogël do të kishte shkaktuar humbje të kohës së çmuar gjatë së 
cilës ishte e mundur marrja e indeve. Qeveria, duke u mbështetur në faktin që 
gjatë kohës që kishte qenë në jetëburri i kërkueses nuk e kishte kundërshtuar 
marrjen e indeve as nuk ia kishte shprehur ndonjë pikëpamje të tillë kërkueses, 
diskutoi që ajo nuk mund të pretendonte se kjo ishte kryer në kundërshtim me 
dëshirat e tij ose të saj.

132.Qeveria më tej parashtroi që akuzat e kërkueses që këmbët e burrit të saj të 
vdekur kishin qenë të lidhura së bashku ishin të rreme meqenëse ato nuk ishin 
vërtetuar nga prova të besueshme. Në parashtresën e saj, sipas informacionit të 
dhënë nga Qendra e Mjekësisë Ligjore, trupi i tij ishte pastruar, shpërlarë dhe 
ishte larë pas autopsisë. Ajo përsëriti që nuk ishte shënuar asnjë ankesë rreth 
gjendjes së trupit. Sipas raportit të autopsisë, këmbët e tij nuk ishin dëmtuar 
gjatë aksidentit me makinë. Në çështjen në fjalë, standardi i provës “përtej 
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dyshimit të arsyeshëm” nuk ishte përmbushur sepse akuzat e kërkueses në 
lidhje me gjendjen e trupit të burrit të saj nuk ishin vërtetuar me asnjë provë.

 
      2.  Vlerësimi i Gjykatës
 (a)  Parime të përgjithshme
133.  Në çështjen eSvinarenko dhe Slyadnev kundër Rusisë([GC], nr. 32541/08 

dhe nr. 43441/08, §§ 113-118, 17korrik 2014)Gjykata së fundi ka përmbledhur 
parimet e zbatueshme si vijon:

113.Siç ka deklaruar në mënyrë të përsëritur Gjykata, Neni 3 i Konventës 
ngërthen një nga vlerat më themelore të shoqërisë demokratike. Ai ndalon në 
mënyrë absolute torturën ose trajtimin apo dënimin çnjerëzor ose poshtërues, 
pavarësisht nga rrethanat dhe sjellja e viktimës (shih, mes shumë autoriteteve 
të tjera, Labita kundër Italisë [GC], nr. 26772/95, § 119, ECHR 2000-IV).

114.Keqtrajtimi duhet të arrijë një nivel minimal rreptësie për të hyrë brenda 
fushëveprimit të Nenit 3. Vlerësimi i këtij minimumi është relativ; ai varet 
nga të gjitha rrethanat e çështjes, siç është kohëzgjatja e trajtimit, pasojat 
e tij fizike dhe mendore dhe, në disa raste, nga gjinia, mosha dhe gjendja 
shëndetësore e viktimës (shih, për shembull,Jalloh kundër Gjermanisë [GC], 
nr. 54810/00, § 67, ECHR 2006IX). Megjithëse pyetja nëse qëllimi i trajtimit 
ka qenë poshtërimi apo ulja e viktimës është faktor që duhet të merret 
parasysh, mungesa e çdo qëllimi të tillë nuk mund të përjashtojë në mënyrë 
konkluzive gjetjen e një shkeljeje të Nenit 3 (shih, mes autoriteteve të tjera, V. 
kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 24888/94, § 71, ECHR 1999-IX).

115.Trajtimi konsiderohet të jetë “poshtërues” brenda kuptimit të Nenit 3 kur 
ai poshtëron ose ul një individ, duke treguar mungesë respekti, ose duke 
zvogëluar, dinjitetin e tij apo të saj njerëzor, ose kur krijon ndjenja frike, 
ankthi ose inferioriteti që janë në gjendje të thyejnë rezistencën morale 
dhe fizike të një individi (shih M.S.S. kundër Belgjikës dhe Greqisë [GC], 
nr. 30696/09, § 220, ECHR 2011, dheEl-Masri kundërIsh-Republikës 
Jugosllave të Maqedonisë [GC], nr. 39630/09, § 202, ECHR 2012). Natyra 
publike e trajtimit mund të jetë faktor relevant ose rëndues në vlerësimin 
nëse është “poshtërues” brenda kuptimit të Nenit 3 (shih, inter alia, Tyrer 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, 25 prill 1978, § 32, Seria A nr. 26; Erdoğan 
Yağız kundër Turqisë, nr. 27473/02, § 37, 6 mars 2007; dheKummer kundër 
Republikës Çeke, nr. 32133/11, § 64, 25 korrik 2013).

116. Në mënyrë që trajtimi të jetë “poshtërues”, vuajtja ose turpërimi i përfshirë 
duhet sidoqoftë të shkojnë përtej elementit të pashmangshëm të vuajtjes ose 
turpërimit të lidhur me forma të caktuara të trajtimit legjitim (shih V. kundër 
Mbretërisë së Bashkuar, cituar lart, § 71). ...

118. Respekti për dinjitetin njerëzor është pjesë e vetë thelbit të Konventës (shih 
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Pretty kundër Mbretërisë së Bashkuar. nr. 2346/02, § 65, ECHR 2002III). 
Objekti dhe qëllimi i Konventës si mjet për mbrojtjen e qenieve njerëzore 
individuale kërkojnë që dispozitat e saj të interpretohen dhe të zbatohen 
në mënyrë të tillë që t’i bëjnë mbrojtjet e saj praktike dhe efektive. Çdo 
interpretim i të drejtave dhe lirive të garantuara duhet të jetë në përputhje me 
frymën e përgjithshme tëKonventës, një instrument i hartuar për të ruajtur 
dhe çuar përpara idealet dhe vlerat e një shoqërie demokratike (shih Soering 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, 7 korrik 1989, § 87, Seria A nr. 161).

134.Gjykata më tej shënon që gjatë vlerësimit të provave në lidhje me një 
pretendim për shkelje të Nenit 3 të Konventës, ajo i përmbahet standardit të 
provës “përtej dyshimit të arsyeshëm”. Megjithatë, një provë e tillë mund të 
rrjedhë nga bashkekzistenca e nënkuptimeve mjaftueshëm të forta, të qarta 
dhe të përputhshme ose nga presupozime të ngjashme të pakontestuara fakti 
(shihFarbtuhs kundër Letonisë, nr. 4672/02, § 54, 2 dhjetor 2004,dheBazjaks 
kundër Letonisë, nr. 71572/01, § 74, 19 tetor 2010).
 
(b)  Zbatimi në çështjen në fjalë

135.Duke iu kthyer rrethanave të çështjes në fjalë, Gjykata vëren që kërkuesja 
ka pretenduar se ka pasur vuajtje emocionale për shkak të faktit se marrja e 
indeve të burrit të saj ishte kryer në kundërshtim me ligjin vendas pa pëlqimin 
ose dijeninë e saj paraprake dhe që ajo ishte detyruar ta varroste burrin e 
saj me këmbët e tij tëlidhura së bashku; Qeveria diskutoi që i pari i këtyre 
pretendimeve nuk e arrinte nivelin e rreptësisë që nevojitej për zbatimin e 
Nenit 3 të Konventës dhe që i dyti nuk ishte vërtetuar “përtej dyshimit të 
arsyeshëm”.

136. Gjykata shënon që kërkuesja mësoi për marrjen e indeve dy vjet pasi kishte 
varrosur burrin e saj dhe që kaluan rreth pesë vjet para se të arriheshin 
përfundimet finale në lidhje me mundësinë e veprave penale në këtë aspekt. 
Kërkuesja pretendoi, dhe Qeveria nuk e mohoi, që gjatë krejt kësaj kohe ajo 
nuk ishte informuar se cilat organe apo inde ishin marrë nga trupi i vdekur i 
burrit të kërkueses; ajo e kishte mësuar këtë vetëm pasi kishte marrë vërejtjet 
e Qeverisënë çështjen në fjalë. Gjithashtu, kërkuesja kishte dhënë disa arsye 
për faktin që këmbët e burrit të saj kishin qenë të lidhura së bashku dhe 
parashtrimet e saj ishin vërtetuar më tej përmes provave me shkrim nga një 
anëtar i familjes. Duke marrë parasysh këto fakte kërkuesja, si familjarja më 
e afërt e burrit të saj, mund të ketë pësuar vuajtje emocionale.

137. Detyra e Gjykatës është të sigurohet nëse për sa u përket rrethanave të ve-
çanta të çështjes vuajtja ka pasur një dimension të tillë që ka mundësinë ta 
sjellë atë brenda fushëveprimit të Nenit 3 të Konventës. Gjykata nuk e ka 
vënë asnjëherë në pyetje gjatë praktikës së saj gjyqësore efektin e thellë 
psikologjik tënjë shkeljeje të rëndë të të drejtave të njeriut tek anëtarët e 
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familjes së viktimës. Megjithatë, në mënyrë që të gjendet një shkelje e Nenit 3 
të Konventës në lidhje me anëtarët e familjes së viktimës, duhet të ekzistojnë 
faktorë të caktuar që i japin vuajtjes së tyre një dimension dhe karakter të 
dallueshëm nga shqetësimi emocional që rrjedh në mënyrë të pashmangshme 
nga vetë shkelja e lartpërmendur (shihSalakhov dhe Islyamova kundër 
Ukrainës, nr. 28005/08, § 199, 14 mars 2013). Elementet relevante përfshijnë 
afërsinë e lidhjes familjare dhe mënyrën se si autoritetet u janë përgjigjur 
kërkimeve të familjarëve (shih, për shembull,Çakıcı, cituar lart, § 98, ku 
ky parim është zbatuar në kontekstin e zhdukjes së imponuar; Mubilanzila 
Mayeka dhe Kaniki Mitunga kundër Belgjikës, nr. 13178/03, § 61, 12 tetor 
2006, ku Gjykata u mbështet më tej në këtë parim gjatë shqyrtimit të ankesës 
së një nëne rreth vuajtjes për shkak të burgosjes së vajzës së saj pesëvjeçare 
në një shtet tjetër; dheM.P. dhe të Tjerë kundër Bullgarisë, nr. 22457/08, §§ 
122-124, 15 nëntor 2011, ku ankesa përkatëse kishte të bënte me vuajtjen 
e të afërmve të një fëmije të abuzuar). Në çështjet e cituara Gjykata i ka 
dhënë peshë lidhjes mes prindit dhe fëmijës. Ajo është shprehur se thelbi i 
një shkeljeje qëndronte tek reagimet dhe sjelljet e autoriteteve kur situata 
sillet në vëmendje të tyre (shih Salakhov dhe Islyamova, cituar lart, § 200). 
Konsiderata të tilla mund të thuhet se janë të zbatueshme në çështjen në fjalë, 
ku përfshihen kërkuesja dhe burri i saj i vdekur.

138. Gjykata do ta dallonte çështjen e tanishme nga çështjet e sjella para Gjykatës 
nga familjarët e viktimave të “zhdukjeve” ose vrasjeve jashtëgjyqësore të 
kryera nga forcat e sigurisë (shih, për shembull, Luluyev dhe të Tjerë kundër 
Rusisë, nr. 69480/01, §§ 116-118, ECHR 2006XIII (pjesë të shkëputura))dhe 
çështjet ku njerëzit janë vrarë nga veprime të autoriteteve në kundërshtim me 
Nenin 2 të Konventës (shih, për shembull,Esmukhambetov dhe të Tjerë kundër 
Rusisë, nr. 23445/03, §§ 138-151 dhe 190, 29 mars 2011). Në çështjen e tanishme 
nuk ka tregues që sugjerojnë gjymtimin e trupit (shih Akkum dhe të Tjerë kundër 
Turqisë, nr. 21894/93, §§ 258-259, ECHR 2005II (pjesë të shkëputura),dheAkpınar 
dhe Altun kundër Turqisë, nr. 56760/00, §§ 84-87, 27 shkurt 2007) as që kufoma 
ka qenë e copëtuar dhe me kokë të prerë (shih Khadzhialiyev dhe të Tjerë kundër 
Rusisë, nr. 3013/04, §§ 120-122, 6 nëntor 2008).

139.  Ndërkohë që nuk mund të thuhet që kërkuesja ka vuajtur nga ndonjë pasiguri 
e zgjatur lidhur me fatin e burrit të saj, Gjykata gjen që kërkueses i është 
dashur të përballet me një periudhë të gjatë pasigurie, ankthi dhe shqetësimi 
në lidhje me organet apo indet që ishin marrë nga trupi i burrit të saj, dhe në 
çfarë mënyre dhe për çfarë qëllimi ishte bërë kjo. Në këtë kontekst, argumenti 
i Qeverisë që ishte marrë vetëm dura mater nuk ka rëndësi këtu. Sido që 
të jetë, kërkuesja e zbuloi këtë vetëm gjatë procedurës para Gjykatës. Në 
kohën e ngjarjeve, kërkuesja nuk kishte arsye të vinte në pyetje aktivitetet e 
zhvilluara në Qendrën e Mjekësisë Ligjore, meqenëse trupi i burrit të saj ishte 
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dërguar atje për të konstatuar shkakun e vdekjes. Më pas nisën hetimet penale 
në lidhje me ligjshmërinë e marrjes sëindeve në Qendrën e Mjekësisë Ligjore 
dhe u zbulua që inde ishin marrë jo vetëm nga trupi i burrit të saj por edhe nga 
qindra persona të tjerë (afro 500 njerëz në vetëm 3 vjet, për shembull) gjatë një 
periudhe kohore prej rreth nëntë vitesh (shih paragrafët 13-33 lart). Gjithashtu 
u konstatua që marrjet ishin kryer sipas një marrëveshjeje të miratuar nga 
Shteti me kompaninë farmaceutike jashtë vendit. Kjo skemë ishte zbatuar 
nga zyrtarët shtetërorë– ekspertët mjeko-ligjorë – të cilët përveç detyrave të 
tyre të zakonshme të kryerjes së ekzaminimeve mjeko-ligjore kishin zhvilluar 
edhe marrje me iniciativën e vet (shih paragrafin 15 lart). Këto janë faktorë të 
veçantë të cilët i kanë shkaktuar kërkueses vuajtje të mëtejshme.

140.Gjykata konsideron që vuajtja e kërkueses ka pasur një dimension dhe 
karakter që kanë shkuar përtej vuajtjes së shkaktuar nga pikëllimi që vjen 
nga vdekja e një anëtari të afërt të familjes. Gjykata tashmë ka gjetur shkelje 
të Nenit 8 të Konventës sepse, si familjarja më e afërt, kërkuesja ka pasur të 
drejtë të shprehë pëlqimin ose refuzimin e saj në lidhje me marrjen e indeve 
por që detyrimi korrespondues ose hapësira përkatëse e diskrecionit nga ana 
e autoriteteve vendase nuk është përcaktuar qartë nga ligji letonez dhe që nuk 
ka pasur rregullore administrative ose ligjore për këtë qëllim (shih paragrafët 
109-116 lart). Ndërkohë që ka dallime të konsiderueshme mes çështjes së 
tanishme dhe çështjes së lartpërmendur Petrova për sa i përket shkallës dhe 
madhësisë së marrjeve të organeve ose indeve, Gjykata sidoqoftë ka shënuar 
në të dyja çështjet disa mangësi strukturore të cilat kanë mbizotëruar në 
fushën e transplantimit të organeve dhe indeve në Letoni. Këto faktorë duhet 
të merren gjithashtu parasysh në kontekstin e Letonisë për sa i përket Nenit 
3 të Konventës. Përveç kësaj, jo vetëm që nuk janë respektuar të drejtat e 
kërkueses si familjarja më e afërt, por ajo njëkohësisht është përballur 
me mendime kundërthënëse nga ana e autoriteteve vendase në lidhje me 
fushëveprimin e detyrimeve të ngërthyera në ligj. Më tej, ndërkohë që Policia 
e Sigurimit dhe prokurorë të ndryshëm kishin mosmarrëveshje rreth faktit 
nëse ligji vendas ishte mjaftueshëm i qartë për të lejuar një person të ndiqej 
penalisht mbi bazën e vetë atij ligji, të gjithë ata të gjithë konsideruan se 
marrja pa pëlqim ishte e paligjshme (shih paragrafët 18, 20, 22, 24-25 lart). 
Megjithatë, deri sa u zgjidh mosmarrëveshja e tyre ndjekja penale u pengua 
nga afati kohor (shih paragrafin 27 lart) dhe, sidoqoftë, gjykata vendase nuk 
do ta lejonte një ndjekje të tillë sepse ligji nuk ishte i qartë mjaftueshëm (shih 
paragrafin 28 lart). Faktet tregojnë mënyrën në të cilën autoritetet vendase i 
kanë trajtuar ankesat që janë sjellë në vëmendje të tyre dhe mospërfilljen e 
tyre karshi viktimave të këtyre veprimeve dhe të afërmve të tyre, përfshirë 
kërkuesen. Këto rrethana i kontribuojnë ndjenjës së pamundësisë për ndihmë 
tek kërkuesja në kushtet e shkeljes së të drejtës së saj personale lidhur me një 
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aspekt shumë të ndjeshëm të jetës së saj private, pra dhënia e pëlqimit ose 
refuzimit për marrjen e indeve, dhe u ndërlidhën me pamundësinë e arritjes 
së një zgjidhjeje.

141. Vuajtja e kërkueses u rëndua më tej nga fakti që ajo nuk u informua se çfarë 
saktësisht ishte bërë në Qendrën e Mjekësisë Ligjore. Ajo nuk u informua 
rreth marrjes së indeve dhe, pasi zbuloi që këmbët e burrit të saj ishin të 
lidhura së bashku ditën e varrimit, ajo supozoi se ishte pasojë e aksidentit. 
Pas dy vitesh ajo u informua rreth hetimeve penale në vazhdim dhe rreth 
veprimeve me gjasë të paligjshme të kryera mbi trupin e burrit të saj. Është 
e qartë që në këtë pikëkërkuesja ka përjetuar ankth të veçantëdhe ka kuptuar 
që burri i saj mund të ishte varrosur me këmbët e lidhura së bashku si pasojë 
e veprimeve që janë kryer mbi trupin e tij në Qendrën e Mjekësisë Ligjore. 
Argumenti i Qeverisë që kjo nuk u vërtetua “përtej dyshimit të arsyeshëm” 
është pa vend, sepse ankesat e kërkueses kanë të bëjnë me ankthin e ardhur 
pikërisht si rezultat i asaj pasigurie lidhur me veprimet e kryera në Qendrën e 
Mjekësisë Ligjore mbi trupin e burrit të saj të vdekur.

142.Në fushën e veçantë të transplantimit të organeve dhe indeve është njohur 
fakti që trupi i njeriut duhet të trajtohet me respekt edhe pas vdekjes. Në 
fakt, paktet ndërkombëtare përfshirë Konventën për të Drejtat e Njeriut dhe 
Biomjekësinë dhe Protokolli Shtesë, siç shënohet në Raportin Shpjegues për 
këtë të fundit, janë hartuar për të mbrojtur të drejtat e dhuruesve të organeve 
dhe indeve, të vdekur apo të gjallë. Objekti i këtyre pakteve është të mbrojë 
dinjitetin, identitetin dhe integritetin e “secilit” qëështë lindur, pavarësisht 
nëse tani është i gjallë apo i vdekur (shih paragrafin 37 lart). Siç citohet në 
paragrafin 133 lart, respekti për dinjitetin njerëzor formon pjesë të vetë thelbit 
të Konventës; trajtimi konsiderohet “degradues” brenda kuptimit të Nenit 3 
të Konventës inter alia kur ai e poshtëron një individ, duke treguar mungesë 
respekti për dinjitetin njerëzor. Vuajtja e kërkueses është shkaktuar jo vetëm 
nga shkelja e të drejtave të saj si familjarja më e afërt dhe pasiguria vijuese 
mbi atë që ishte bërë në Qendrën e Mjekësisë Familjare, por edhe nga natyra 
e ndërfutur e veprimeve të kryera mbi trupin e burrit të saj të vdekur dhe 
ankthi që ajo kishte vuajtur për të si familjarja më e afërt.

143. Në këto rrethana të veçanta, kundërshtimet e Qeverisë që ankesa e kërkueses 
nuk hyn brenda fushëveprimit të Nenit 3 të Konventës dhe që ajo nuk mund 
të konsiderohet viktimë në atë aspekt rrëzohen. Gjykata nuk ka dyshim që 
vuajtja e shkaktuar kërkueses në çështjen në fjalëka përbërë trajtim degradues 
në kundërshtim me Nenin 3 të Konventës. Rrjedhimisht, ajo gjen shkelje të 
asaj dispozite.
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III.  SHKELJE TË TJERA TË PRETENDUARA TË KONVENTËS
144. Së fundi, kërkuesja u mbështet në Nenin 13 të Konventës në lidhje me faktin 

që kishte disa interpretime të mundshme të ligjit vendas.
145. Qeveria e kontestoi atë argument.
146. Gjykata, megjithatë, shënon që kjo ankesëështë e lidhur me ankesën e 

shqyrtuar më lart nga Neni 8 i Konventës dhe prandaj duhet të deklarohet 
po ashtu e pranueshme.

147. Megjithatë, Gjykata konsideron që ajo tashmë e ka shqyrtuar mungesën e 
qartësisë së ligjit vendas sipas Nenit 8 të Konventës lart. Rrjedhimisht, ajo 
nuk e konsideron të nevojshme ta shqyrtojë këtë ankesë ndaras sipas Nenit 
13 të Konventës.

 
IV.  ZBATIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

148.  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.  Dëmshpërblimi
149. Kërkuesja pretendoi 40.000 euro (EUR) në lidhje me dëme jo materiale.
150. Qeveria diskutoi që kërkuesja nuk kishte treguar mjaftueshëm që ajo kishte 

pësuar dëme jo materiale në shkallën e pretenduar dhe e vlerësoi shumën e 
pretenduar nga kërkuesja jashtë mase të tepruar. Duke iu referuar çështjes 
Shannon kundër Letonisë (nr. 32214/03, § 84, 24 nëntor 2009), Qeveria 
konsideroi që gjetja e një shkeljeje të vetme do të përbënte kompensim të 
duhur dhe të mjaftueshëm.

151. Duke pasur parasysh natyrën e shkeljeve të gjetura në çështjen në fjalë dhe 
duke vendosur mbi baza të barabarta, Gjykata i akordon kërkueses 16.000 
euro në lidhje me dëme jo materiale.

B.  Kostot dhe shpenzimet
152.Kërkuesja gjithashtu pretendoi 500 euro për kostot dhe shpenzimet para Gjykatës.
153.Qeveria nuk e kontestoi pretendimin e kërkueses sipas këtij titulli. Ajo e e 

konsideroi atë mjaftueshëm të vërtetuar dhe të arsyeshëm.
154.Sipas praktikës gjyqësore të Gjykatës, një kërkues/e ka të drejtë të marrë 

rimbursim të kostove dhe shpenzimeve vetëm për aq sa të jetë vërtetuar se ato 
janë shkaktuar faktikisht dhe kanë qenë të nevojshme dhe janë të arsyeshme 
në tërësi. Në rastin konkret, duke pasur parasysh dokumentet që ka përpara 
dhe kriteret e mësipërme, Gjykata e konsideron të arsyeshme të akordojë 
shumën prej 500 euro për të mbuluar kostot sipas të gjithë titujve.
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C.  Interesi i munguar
155.  Gjykata e konsideron të udhës që përqindja e interesit të munguar të bazohet 

mbi kursin margjinal huadhënës të Bankës Qendrore Evropiane, të cilit 
duhet t’i shtohen tri pikë përqindjeje.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA, NJËZËRI,
1.  U bashkon themeleve kundërshtimet e Qeverisë që ankesa e kërkueses sipas 

Nenit 3 janëratione materiae dhe ratione personae të papajtueshme me 
dispozitat e Konventës dhe i rrëzon ato;

2.  E deklaron ankesën e kërkueses sipas Nenit 8 për aq sa lidhet me marrjen e 
indeve të burrit të saj të vdekur pa pëlqimin e saj dhe ankesën sipas Nenit 
13 të pranueshme dhe pjesën tjetër të ankesës sipas Nenit 8 të Konventës të 
papranueshme;

3.  E deklaronankesën e kërkueses sipas Nenit 3 të pranueshme;
4.  Vendos që ka pasur shkelje të Nenit 8 të Konventës;
5.  Vendos që ka pasur shkelje të Nenit 3 të Konventës;
6.  Vendos që nuk ka nevojë të shqyrtohet ankesa sipas Nenit 13 të Konventës;
7.  Vendos
(a)  që Shteti përgjegjës duhet t’i paguajë kërkueses, brenda tre muajve nga data 

kur ky vendim merr formë të prerë në pajtim me Nenin 44 § 2 të Konventës, 
shumat e mëposhtme:

(i)  16.000 euro (gjashtëmbëdhjetë mijëeuro), plus taksat që mund të jenë të 
ngarkueshme, në lidhje me dëme jo materiale;

(ii)  500euro (pesëqind euro), plus taksat që mund të jenë të ngarkueshme për 
kërkuesen, në lidhje me kostot dhe shpenzimet;

(b)  që nga përfundimi i tre muajve të lartpërmendur deri në pagesë do të paguhet 
interes i thjeshtë mbi shumën e mësipërme në përqindjen e shkallës margjinale 
të kreditimit të Bankës Qendrore Europiane plus tri pikë përqindjeje;

8.    Rrëzon pjesën e mbetur të pretendimit të kërkueses për shpërblim të drejtë.
E bërë në anglisht, dhe e shpallur me shkrim më 13 janar 2015, në përputhje 

me Nenin 77 §§ 2 dhe 3 të Rregullores së Gjykatës.
 Fatoş Aracı Päivi Hirvelä 

 Zv/Kancelar Kryetar
Në përputhje me nenin 45 § 2 të Konventës dhe nenin 74 § 2 të Rregullave 

të Gjykatës, opinioni i ndarë i Gjyqtarit Wojtyczek i bashkangjitet këtij vendimi.
   P.H.
   F.A.
Mendimet e pakicës nuk janë përkthyer, por ato gjenden në anglishtdhe/ose 

në frëngjisht në versionet zyrtare të gjykimit, dhe mund të lexohen në bazën e të 
dhënave të Gjykatës HUDOC
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OPINIONI ALTERNATIV I GJYQTARIT WOJTYCZEK

1. Në çështjen  konkrete, unë kam votuar me shumicën; me gjithë se kam disa 
dyshime mbi pjesën e arsyetimit të vendimit.

2. Kam shprehur pikëpamjet e mia lidhur me të drejtat në lidhje me transplantimin 
në opinonin tim alternativ në gjykimin Petrova (Petrova k. Letonisë, nr. 4605/05, 
24 qershor 2014). Do të doja të shtoja disa shpjegime të mëtejshme këtu.

Sipas mendimit tim, e drejta e kërkueses për të kundërshtuar transplantimin e 
organeve të bashkëshortit të saj të vdekur nuk është një e drejtë autonome e cila 
mund të ushtrohet ad libitum. Kjo e drejtë rrjedh nga e drejta e personit të vdekur 
për të vendosur lirisht për transplantimin e organeve të tij.Veprimet e familjarëve 
të mbijetuar janë parashtrim i të drejtave të të ndjerit.Prandaj, kërkuesja mund të 
jetë dakort apo të kundërshtojë transplantimin e organe vetë bashkëshortit të saj 
të vdekur vetëm në masën që ajo shpreh dëshirat e të ndjerit. Çdo qëndrim tjetër, 
do të transformonte trupin e një personi të vdekur në një objekt të vendimeve 
arbitrare nga të afërmit.
3.  Fakti që kërkuesja në të vërtetë ushtron një të drejtë duke mbrojtur dëshirat e 

burrit të saj të ndjerë nuk do të thotë se në bazë të Konventës kjo e drejtë ka 
status të njëjtë me të drejtën e burrit të saj. Megjithatë sa më e afërt të jetë lidhja 
midis këtyre dy të drejtave në fjalë, mbrojtja e ofruar atyre sipas Konventës 
mund të jenë të ndryshme. Siç kam shpjeguar mendimin tim alternativ në 
çështjen Petrova, e drejta e një individi për të shprehur dëshirat e një të afërmi 
të vdekur për sa i përket transplantimit bie në kuadër të jetës familjare, brenda 
kuptimit të Nenit 8 të Konventës. E drejta në shqyrtim siguron një mbrojtje 
shumë dimensionale, pasi ajo mbron jo vetëm dëshirat e personit të vdekur, por 
edhe ato të të afërmve të personit të vdekur, dhe marrëdhëniet brenda familjes. 
Nëse e drejta e dikujt për të vendosur lirisht për transplantimin e organeve të tij 
vjen në kuadër të nenit 8 të Konventës është një çështje më vete.

4.  Jurisprudenca e Gjykatës ka zgjeruar vazhdimisht qëllimin e jetës private 
në kuptim të nenit 8. Vendimet e fundit mund të sugjerojnë se mbrojtja e jetës 
private duhet të identifikohet me lirinë e përgjithshme të vendimeve në çështjet 
personale ose private. Kështu, kuptimi i “jetës private” gradualisht po shndërrohet 
në një liri të përgjithshme të veprimit, një nocion i cili është i njohur si 
AllgemeineHandlungsfreiheit në shkencën juridike gjermane. Sipas mendimit 
tim, një interpretim i tillë i gjerë i nenit 8 në jurisprudencën e Gjykatës nuk ka 
bazë të mjaftueshme ligjore në Konventë. Dispozita në fjalë është keqpërdorur 
disa herë për të mbushur lacunae në mbrojtjen e Konventës.

5.  Në çështjen konkrete, Gjykata ka shpallur ankesën sjellë nga kërkuesja në emër 
të burrit të saj të ndjerë si të papranueshme. Kjo është shpjeguar në arsyetim, mbi 
bazën se kjo pjesë e kërkimit është “ratione personae e papajtueshmë”.
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Unë e pranoj mendimin se neni 8  i Konventës nuk është i zbatueshëm për të drejtat 
e burrit të vdekur, në çështjen në fjalë. Një interpretim i tillë kufizues i Konventës 
korrespondon më shumë me rregullat e zbatueshme të interpretimit të traktateve. 
Megjithatë, sipas mendimit tim kërkimi duhet të konsiderohet i papranueshm ratione 
materiae në vend se ratione personae. Unë nuk shoh argumente mjaft të forta për të marrë 
parasysh se vendimet në lidhje me transplantimin e organeve të dikujt mbulohen nga 
nocionet e jetës  private ose jetës familjare siç kuptohet sipas rregullave të interpretimit 
të traktateve të përcaktuara në të drejtën ndërkombëtare. Për të përmbledhur, të drejtat në 
lidhje me transplantimin janë të mbrojtura vetëm pjesërisht nga Konventa.



Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

SEKSIONI I KATËRT

ÇËSHTJA GALLARDO SANCHEZ kundër ITALISË

(Kërkesa nr. 11620/07)

VENDIM

STRAZBOURG

24 mars 2015

PËRFUNDIMTAR

24/06/2015

Ky vendim do të bëhet përfundimtar sipas nenit 44 § 2 i Konventës. 
Ai mund t’i nënshtrohet rishikimit redaktues.
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Në çështjen Gallardo Sanchez kundër Italisë,
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (seksioni i katërt), që u mblodh në 

një dhomë të përbërë nga:  
Päivi Hirvelä, kryetare, 
Guido Raimondi, 
George Nicolaou, 
Ledi Bianku, 
Nona Tsotsoria, 
Paul Mahoney, 
Krzysztof Wojtyczek, gjyqtarë, 
dhe ngaFatoş Aracı, zëvendës-kancelar i seksionit,

Pasi diskutoi në Dhomën e Këshillimit në 3 mars 2015,
Dha vendimin e mëposhtë, të miratuar në datën e mësipërme: 

PROCEDURA
1.  Kjo çështje nis me një kërkesë (nr. 11620/07) drejtuar kundër Republikës 

italiane pasi një shtetas venezuelian, M. Manuel Rogelio Gallardo Sanchez 
(“kërkuesi”), i është drejtuar Gjykatës në 7 mars 2007në bazë të nënit 34 
të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe të lirive themelore 
(“Konventa”).

2.  Kërkuesi është përfaqësuar para Gjykatës nga Z. S. Koulouroudi, avokat në 
Athinë. Qeveria italiane (“Qeveria”) është përfaqësuar nga agjentja e saj Znj. 
E. Spatafora.

3.  Kërkuesi pretendon se kohëzgjatja e paraburgimit për qëllim ekstradimi ka 
çuar në shkeljen e nenit  5 § 3 të Konventës.

4.  Kjo ankesë është ricilësuar në këndvështrimin e nenit 5 § 1 f). Në 2 maj 2013, 
kërkesa i është komunikuar Qeverisë.

5.  Në 16 dhjetor 2013, një kopje e vërejtjeve të Qeverisë iu dërgua përfaqësuesit 
të kërkuesit me qëllim për ta ftuar të sillte si përgjigje para Gjykatës vërejtjet 
e tij dhe kërkesat lidhur me dëmshpërblimin e drejtë. Pavarësisht interesit të 
shfaqur nga kërkuesi që tregon vullnetin e tij për të vazhduar shqyrtimin e 
çështjes, përfaqësuesi i tij nuk i ka dërguar vërejtjet në afatin e kërkuar. 

PËRSHKRIMI I FAKTEVE
I.  RRETHANAT E ÇËSHTJES

6.  Faktet e çështjes, ashtu si janë paraqitur nga palët, mund të përmblidhen si 
vijon. 

7.   Kërkuesi, M. Manuel Rogelio Gallardo Sanchez, është një shtetas venezuelian 
i lindur në 1965 dhe banues në Kap.
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8.   Në 19 prill 2005, kërkuesi, i akuzuar për zjarrvënie me dashje nga autoritetet 
greke, u vendos në paraburgim në pritje të ekstradimit nga policia e Romës, 
në zbatim të një mandat arresti të lëshuar nga gjykata e Apelit e Athinës në 26 
janar 2005, sipas Konventës Evropiane të Ekstradimit të 13 dhjetorit 1957. 

9.   Në 22 prill 2005, gjykata e Apelit e Akuilase shpalli të vlefshëm arrestimin e 
kërkuesit dhe urdhëroi mbajtjen e tij në paraburgim.

10. Në 26 prill 2005, Ministria e Drejtësisë i kërkoi gjykatës së Apelit mbajtjen 
kërkuesit në paraburgim. 

11. Gjatë seancës së 27 prillit 2005, kryetari i gjykatës së Apelit, duke u bazuar 
në nenin 717 të Kodit të Procedurës Penale (KPP) (paragrafi 25 si më poshtë), 
bëri identififikimin e kërkuesit dhe e pyeti nëse pranonte të ekstradohej. I 
interesuari nuk e pranoi ekstradimin. 

12. Në 9 qershor 2005, Ministria e Drejtësisë informoi gjykatën e Apelit se, në 25 
maj 2005, autoritetet greke kishin dërguar një kërkesë ekstradimi të shoqëruar 
me të gjitha dokumentet e duhura në mbështjetje të kërkesës së tyre.

13. Në 21qershor 2005, prokuroria i kërkoi gjykatës së Apelit të pranonte kërkesën 
e ekstradimit.

14. Seanca u caktua për në 15 dhjetor 2005. Me kërkesë të përfaqësuesit të 
kërkuesit, seanca u shty për në 12 janar 2006.

15.  Pa kryer asnjë hetim, gjykata e Apelit lëshoi një mendim pro ekstradimit me 
një vendim të 12 janarit 2006, të depozituar në 30 janar 2006. Ajo verifikoi 
pajtueshmërinë e kërkesës së ekstradimit me Konventën Evropiane të 
Ekstradimit dhe respektimin e parimeve të ne bis in idem dhe të inkriminimit 
të dyfishtë, dhe rrëzoi hipotezën sipas të cilës gjatë ndjekjes penale kishte 
pasur arsye me natyrë diskriminuese dhe raciale. 

16. Në 3 mars 2006, kërkuesi paraqiti një rekurs në gjykatën e Kasacionit, duke 
pretenduar veçanërisht se kërkesa e ekstradimit lidhur me të ishte dërguar nga 
autoritetet greke pas afatit prej dyzet ditësh të parashikuar tashmë nga neni 
16 § 4 i Konventës Evropiane të Ekstradimit, çka sillte si pasojë, sipas tij, 
paligjshmërinë e paraburgimit.

17. Me një vendim të 11 majit 2006, të depozituar në sekretari në 18 shtator 2006, 
Gjykata e Kasacionit e hodhi poshtë rekursin me një arsyetim prej një faqe, 
pikërisht për shkak të faktit se kërkesa për ekstradim kishte ardhur brenda 
afatit të parashikuar nga Konventa Evropiane e Ekstradimit dhe për faktin se 
ajo nuk kishte kompetencën të vendoste mbi çështjen nëse ekzistonin indicie 
serioze fajësie. 

18. Ndërkohë, tri herë radhazi, brenda muajve qershor-shtator 2005, kërkuesi i 
kishte kërkuar, më kot, lirimin e tij gjykatës së Apelit të Romës. Në vendimin 
e fundit të 27 tetorit 2005, miratuar në dhomën e këshillit në respektim të 
parimit të kontradiktoritetit, dhe pa përmbushur asnjë akt hetimi, Gjykata e 
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Apelit nënvizoi se nuk kishte asnjë arsye të shmangej nga dy vendimet e tjera 
që kishin rrëzuar ankimet të miratuara më parë duke marrë parasysh, nga 
njëra anë, rrezikun e vazhdueshëm të arratisjes së kërkuesit pavarësisht faktit 
se autoritetet e kishin privuar nga pasaporta dhe, nga ana tjetër, detyrimin për 
të respektuar angazhimet ndërkombëtare të Shtetit. .

19.  Në 9 tetor 2006, Ministri i Drejtësisë nënshkroi vendimin e ekstradimit. 
20.  Në 26 tetor 2006, kërkuesi u ekstradua.

II.  BURIMET NDËRKOMBËTARE PËRKATËSE
21. Konventa Evropiane e Ekstradimit, e nënshkruar në Paris në 13 dhjetor 1957, 

e ratifikuar nga Italia përmes ligjit nr. 300, i 30 janarit 1963 dhe hyrë në fuqi 
për Italinë 4 nëntor 1963, pastaj i ndryshuar nga protokolli i dytë shtesë i 
nënshkruar në 17 mars 1978, hyri në fuqi për Italinë në 23 prill 1985. Ajo 
parashikon si vijon : 

Neni 8 – Ndjekje në vazhdim për të njëjtat vepra
“Një palë e kërkuar mund ta refuzojë ekstradimin që kërkohet për një individ, 

nëse ky bëhet objekt ndjekjeje prej saj për një ose shumë vepra për të cilat 
kërkohet ekstradimi.

Neni 9 – Non bis in idem
Ekstradimi nuk akordohet kur individi i kërkuar është gjykuar përfundimisht 

nga autoritetet kompetente të Palës së kërkuar, për një ose shumë vepra që 
janë bërë shkas për kërkesën e ekstradimit. Ekstradimi mund të refuzohet nëse 
autoritetet kompetente të Palës së kërkuar vendosin të mos ndërmarrin ndjekje 
ose t’u japin fund ndjekjeve që janë bërë për të njëjtën ose të njëjtat vepra.

Neni 12 – Kërkesa dhe dokumente në mbështetje të saj
1.  Kërkesa [për të marrë ekstradimin] formulohet me shkrim dhe paraqitet nga 

Ministria e Drejtësisë e Palës kërkuese Ministrisë së Drejtësisë së Palës së 
kërkuar; gjithsesi, rruga diplomatike nuk përjashtohet. Një rrugë tjetër mund të 
vendoset përmes rregullimit ose marrëveshjes direkte midis dy ose shumë Palë.

2.  Do të paraqiten në mbështetje të kërkesës:
a.  origjinali ose kopja e vërtetuar, qoftë ajo e vendimit për një dënim për 

t’u zbatuar, qoftë ajo e një urdhëri arresti ose çdo akti tjetër që kanë të 
njëjtën forcën vepruese, lëshuar sipas rregullave që parashikon ligji i 
Palës kërkuese;

b.  një pasqyrë të fakteve në bazë të të cilëve është kërkuar ekstradimi. 
Koha dhe vendi i kryerjes së shkeljeve në fjalë, cilësimi i tyre ligjor 
dhe referimet ndaj dispozitave ligjore që janë të zbatueshme në këto 
raste të cilat duhet të përcaktohen sa më saktë të jetë e mundur; si dhe

c.   një kopje e dispozitave ligjore të zbatueshme ose, në rast se kjo nuk 
është e mundur, një deklaratë mbi të drejtën e zbatueshme, si dhe një 
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përshkrim sa më të saktë të tipareve të individit të kërkuar, si dhe çdo 
informacion që mund të shërbejë për të përcaktuar identitetin dhe 
shtetësinë e tij.”

Neni 16 – Arrestimi i përkohshëm
1.    Në raste urgjence, autoritetet kompetente të Palës së kërkuar mund të kërkojnë 

arrestimin e përkohshëm të individit të kërkuar; autoritetet kompetente të 
Palës së kërkuar do të vendosin për këtë kërkesë në përputhje me ligjin e 
kësaj Pale.

2.   Në kërkesën për arrestim të përkohshëm do të shënohet ekzistenca e njërit prej 
dokumenteve të parashikuara në paragrafin 2, krye rreshti a, i nenit 12 dhe do 
të theksohet se për këtë do të dërgohet një kërkesë për ekstradim; aty do të 
përmendet shkelja për të cilën kërkohet ekstradimi, koha dhe vendi ku është 
kryer ajo, si dhe brenda mundësive, të dhënat e individit të kërkuar.

3.    Kërkesa për arrestim të përkohshëm do t’u transmetohet autoriteteve kompete-
nte të Palës së kërkuar ose me rrugë diplomatike ose drejtpërsëdrejti me  
postë ose me telegram, ose përmes Organizatës ndërkombëtare të Policisë 
Kriminale (Interpol), ose me çdo mjet tjetër që lëshon një vërtetim të shkruar 
ose që pranohet nga Pala e kërkuar. Autoriteti kërkues do të njoftohet pa 
vonesë lidhur me rrugën që i është dhënë kërkesës.

4.   Arrestimi i përkohshëm mund të marrë fund në rast se, brenda një afati prej 18 
ditësh pas arrestimit, Pala e kërkuar nuk ka marrë kërkesën e ekstradimit dhe 
për dokumentet shoqëruese që përmenden në nenin 12; ajo nuk duhet, në asnjë 
rast të kalojë përtej 40 ditëve pas arrestimit. Sidoqoftë, lirimi i përkohshëm 
është i mundshëm nëçdo kohë, por Pala e kërkuar duhet të marrë çdo masë që 
e quantë nevojshme për të shmangur arratisjen e individit të kërkuar

5.  Lirimi nuk përjashton një arrestim të ri dhe ekstradimin nëse kërkesa për 
ekstradim mbërrin më vonë.”

III. E DREJTA DHE PRAKTIKA PËRKATËSE E BRENDSHME
22. Përsa i përket zbatimit të masave të përkohshme, neni 715 i Kodit të 

Procedurës Penale (KPP) parashikon se, me kërkesë të një shteti të huaj, 
gjykata e Apelit mund të urdhërojë arrestimin e përkohshëm të një individi 
për procedurën e ekstradimit. Kërkesa mund të pranohet a) nëse shteti i huaj 
vepron në bazë të një vendimi për një dënim për t’u zbatuar, ose të një urdhër 
arresti dhe nëse angazhohet të paraqesë një kërkesë ekstradimi ; b) nëse shteti 
i huaj ka paraqitur një përshkrim të veprave penale në mbështetje të kërkesës 
për ekstradim, ka treguar shkeljen për të cilën akuzohet individi i kërkuar 
dhe ka dhënë përshkrimin e tiparevetë këtij të fundit ; c) nëse ka rrezik për 
arratisje. Zbatimi i masës i komunikohet autoriteteve të shtetit të huaj nga 
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Ministri i Drejtësisë. Masa e arestimit të përkohshëm hiqet kur shteti i huaj 
nuk sjell brenda afatit prej dyzet ditësh nga ky komunikim bërë Ministrive të 
Punëve të Jashtme ose të Drejtësisë, kërkesën për ekstradim dhe dokumentet 
në mbështetje të një kërkese të tillë.  

23. Sipas nenit 716 § 3 KPP, kryetari i gjykatës së Apelit duhet ta vlerësojë të 
ligjshëm arrestimin e përkohshëm në një afat prej nëntëdhjetë e gjashtë orë 
dhe të zbatojë eventualisht masën e paraburgimit të përkohshëm.  

24. Sipas nenit 716 § 4KPP, masa e përkohshme hiqet nëse Ministria e Drejtësisë 
nuk i kërkon gjykatës së Apelit, në një afat prej dhjetë ditësh që nga vlerësimi 
si i ligjshëm i arrestimit të përkohshëm, mbajtjen e të interesuarit në 
paraburgim.

25. Sipas nenit 717 KPP, kur autoritetet urdhërojnë një arrestim të përkohshëm 
ose zbatojnë një masë të përkohshme, kryetari i gjykatës së Apelit cakton 
një seancë me qëllim qëtëidentifikohet i interesuari dhe t’i kërkohet nëse e 
pranon ekstradimin e tij.

26.  Sipas nenit 714 KPP, kohëzgjatja e paraburgimit të përkohshëm nuk mund 
të tejkalojë një vit e gjashtë muaj. Gjithsesi ajo mund të shtyhet deri në një 
periudhë maksimale tëpërgjithshme prej tre muajsh.

27. Sipas nenit 718 KPP, masa e paraburgimit të përkohshëm, me kërkesë të njërës 
prej palëve ose kryesisht, mund të hiqet nga gjykata e Apelit ose nga Gjykata 
e Kasacionit, duke vepruar si gjykatë e shkallës së parë. Gjykata e Apelit 
vendos në dhomën e këshillimit, pasi ka dëgjuar palët. Vendimi i gjykatës së 
Apelit mund të kundërshtohet para Gjykatës së Kasacionit në bazë të mjeteve 
të nxjerra nga shkelja e ligjit. Në këtë aspekt, Gjykata e Kasacionit, shumë 
herë radhazi, ka vendosur se nuk ka kompetencë për të shqyrtuar rekurset 
përmes të cilave një individ kërkon lirimin e tij me arsyen se rreziku për 
arratisje që fillimisht justifikonte paraburgimin e tij të përkohshëm nuk 
ekziston më (shih, si shembull, Gjykatën e Kasacionit, vendimin nr. 33545, i 
7shtatorit 2010, të depozituar në sekretari në 13 shtator 2010; në mënyrë më të 
përgjithshme, mbi mungesën e kompetencës për të shqyrtuar mjetet e nxjerra 
nga karakteri arbitrar i arsyetimit të vendimeve të gjykatës së Apelit, shih 
Gjykata e Kasacionit, vendimi nr. 37123, i 24 shtatorit 2012, të depozituar në 
sekretari në 26 shtator 2012).

28.  Për sa i përket fazës gjyqësore të ekstradimit, sipas nenit 704 KPP, gjykata 
e Apelit vendos në dhomën e këshillimit, pasi ka dëgjuar palët dhe ka marrë 
eventualisht informacionet e përshtatshme si dhe ka kryer verifikimet e 
nevojshme. Ajo duhet të vendosë nëse kushtet e kërkuara nga e drejta 
ndërkombëtare dhe e drejta e brendshme janë përmbushur: përtej rregullave të 
parashikuara nga Konventa Evropiane e Ekstradimit, neni 705 KPP i detyron 
gjykatat të verifikojnë nëse personi i interesuar ndiqet për shkelje të natyrës 
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politike, ose nëse ai rrezikon të gjykohet sipas procedurave në kundërshtim 
me të drejtat themelore ose nëse, sapo ekstradohet, personi rrezikon të vuajë 
trajtime çnjerëzore, poshtëruese, me karakter diskriminues ose, në çdo rast, 
në kundërshtim me njërën nga të drejtat themelore. Sipas të njëjtit nen, në 
rastin kur Konventa Evropiane e Ekstradimit zbatohet, gjykatat nuk mund 
të shqyrtojnë ekzistencën e indicieve serioze për fajësi (gravi indizi di 
colpevolezza).

29.  Sipas nenit 706 KPP, ky vendim mund të kontestohet, de facto e de jure, para 
Gjykatës së Kasacionit, e cila vendos sipas procedurës të parashikuar nga 
neni 704 KPP.

30. Neni 708 KPP parashikon që Ministri i Drejtësisë vendos, në një afat prej 
dyzet e pesë ditësh pas depozitimit të vendimit të Gjykatës së Kasacionit pro 
ekstradimit, nëse individi duhet të ekstradohet. Në mungesë të një vendimi të 
tillë ose në rast vendimi negativ, masa e paraburgimit të përkohshëm duhet 
të hiqet.

PËRSHKRIMI I SË DREJTËS
I.  MBI SHKELJEN E PRETENDUAR TË NENIT 5 § 1 f) 
    TË KONVENTËS

31.  Kërkuesi ankohet për kohëzgjatjen e periudhës së paraburgimit që ka vuajtur 
për shkak të ekstradimit të tij. Ai denoncon lidhur me këtë një shkelje të nenit 
5 § 3 të Konventës.

32. Duke pasur kompetencën e cilësimit juridik të fakteve të çështjes (shih, 
ndër të tjera, Guerra dhe të tjerë kundër Italisë, 19 shkurt 1998, § 44, 
Përmbledhje aktesh dhe vendimesh 1998-I), Gjykata çmon se ka vend 
për të shqyrtuar kërkesën në këndvështrimin e nenit 5 § 1 f) të Konventës 
(shih, Quinn kundër Francës, 22 mars 1995, seria A no 311, Chahal kundër 
Mbretërisësë Bashkuar, 15 nëntor 1996, Përmbledhje1996V dhe Bogdanovski 
kundër Italsë, nr. 72177/01, 14 dhjetor 2006), e formuluar kështu:

“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 parashikuarme ligj:

(...)
f)   në rast kur arrestohet ose ndalohet ligjërisht me qëllim që të ndalohet 

hyrja e tij e paautorizuar në atë vend, ose nëse kundër tij është duke u 
kryer një procedurë dëbimi ose ekstradimi.

(...)”
A.  Mbi pranueshmërinë
33.  Duke konstatuar se kërkesa nuk është dukshëm e pabazuar sipas nenit 35 

§ 3 a) të Konventës dhe se ajo nuk nga asnjë arsye për mospranueshmëri, Gjykata 
e deklaron të pranueshme.
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B.  Mbi themelin
1.  Parashtrimet e palëve

34. Kërkuesi pretendon se kohëzgjatja e procedurës së ekstradimit ishte e zgjatur 
po të merret parasysh karakteri sipas tij jo shumë i ndërlikuar i çështjes. 

35. Qeveria i kundërshton pretendimet e kërkuesit. Ajo tregon se urdhëri për 
paraburgimin në fjalë ka respektuar rregullat e ekstradimit, si e kanë 
konstatuar gjykatat italiane, dhe se paraburgimi synonte vetëm t’ia dorëzonte 
kërkuesin drejtësisë së shtetit kërkues; ajo shton se kërkuesi nuk e ka pranuar 
ekstradimin, çka sipas saj, do të kishte lejuar të përshpejtohej procedura, dhe 
se vonesa në caktimin e seancës mbi themelin nga gjykata e Apelit justifikohet 
nga tri kërkesa për lirim që kërkuesi ka paraqitur brenda tre muajve. Së fundi, 
ajo mendon se procedura që i ka shtyrë autoritetet italiane, juridiksionale 
dhe administrative, të autorizojnë ekstradimin është zhvilluar në afatet e 
parashikuara nga rregullat e të drejtës kombëtare dhe ndërkombëtare.

2.  Vlerësimi i Gjykatës
a)  Mbi pajtueshmërinë e paraburgimit me të drejtën e brendshme

36.  Me qëllim që të gjejë nëse paraburgimi është në përputhje me  nenin 5 § 1 f) të 
Konventës, Gjykata duhet të verifikojë nëse ky privim nga liria jo vetëm nuk 
lidhet me një nga përjashtimet e parashikuara në paragrafët a) deri në f), por 
gjithashtu ishte i  “rregullt”. Ajo nënvizon se në fushën e “ligjshmërisë” së një 
paraburgimi, përfshirë këtu fushën e vëzhgimit të “rrugëve ligjore”, Konventa 
i referohet kryesisht legjislacionit kombëtar dhe sanksionon detyrimin për të 
shqyrtuar normat materiale si dhe proceduriale (Saadi kundër Mbretërisë së 
Bashkuar [GC], nr. 13229/03, §§ 67, CEDH 2008).

37. Në këtë rast, Gjykata vëren se gjykatat kombëtare, duke pasur mundësi më 
shumë se organet e Konventës për të verifikuar respektimin e tëdrejtës së 
brendshme, kanë konstatuar kur u është drejtuar kërkuesi ose kur e drejta e 
brendshme e kërkonte, ligjshmërinë e paraburgimit të kontestuar në fazën e 
tij fillestare dhe të qëllimshmërisë së tij. Fillimisht, gjykata e Apelit e Akuilës 
ka shpallur të vlefshëm arrestimin e kërkuesit ; më pas, gjykata e Apelit dhe 
Gjykata e Kasacionit kanë verifikuar se kërkesa për ekstradim ishte dërguar 
nga autoritetet greke në një afat prej dyzet ditësh të parashikuar nga neni 
16 § 4 i Konventës Evropiane të Ekstradimit (paragrafët 15, 17 dhe 21 më 
sipër) ; së fundi, tri herë radhazi, gjykatat kanë vendosur se miratimi dhe 
ruajtja e masave të përkohshme justifikoheshin nga detyrimi për respektimin 
e angazhimeve ndërkombëtare të shtetit dhe nga ekzistenca e një rreziku për 
arratisjetëkërkuesit (paragrafi 18më lart).

38. Në këto rrethana, Gjykata nuk vë re asnjë element që mund të japë shkas 
të mendohet se vuajtja e paraburgimit nga kërkuesi për arsye ekstradimi ka 
ndjekur një qëllim të ndryshëm nga ai për të cilin është vendosur dhe se nuk 
ka qenë në pajtueshmëri me të drejtën e brendshme. 
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b)  Mbi karakterin arbitrar të paraburgimit
39. Gjykata kujton se, në kundërshtim me pretendimin e Qeverisë, respektimi i 

afateve të parashikuara nga e drejta e brendshme nuk mund të konsiderohet 
si diçka që sjell automatikisht pajtueshmërinë e paraburgimit me kërkesat që 
burojnë nga neni 5 § 1 f) i Konventës (Auad kundër Bullgarisë, nr. 46390/10, 
§ 131, 11 tetor 2011). Kjo dispozitë kërkon për më tepër përputhshmëri midis 
çdo privim lirie me qëllimin për të mbrojtur individin kundër arbitraritetit 
(shih, ndër të tjera, Winterwerp kundër Vendeve të Ulëta, 24 teor 1979, § 37, 
seria A nr. 33, Amuur kundër Francës, 25 qershor 1996, § 50, Përmbledhje 
1996III, dh Witold Litwa kundër Polonisë, nr.26629/95, § 78, GJEDNJ 
2000-III). Ka një parim themelor sipas të cilit asnjë burgim arbitrar nuk mund 
të pajtohet me nenin 5 § 1, dhe nocioni “arbitrar” që përmban neni 5 § 1 
shkon përtej mungesës së pajtueshmërisë me të drejtën kombëtare, në mënyrë 
që një privim lirie mund të jetë i ligjshëm sipas legjislacionit të brendshëm 
duke qenë njëkohësisht arbitrar, pra, në kundërshtim me Konventën (Saadi, i 
lartcituar, § 67,dhe Suso Musac. Malte, nr. 42337/12, § 92, 23 korrik 2013).

40. Nga ky aspekt, Gjykata nënvizon për më tepër se, në kontekstin e kësaj 
dispozite, vetëm zhvillimi i procedurës së ekstradimit justifikon privimin 
nga liria të bazuar në këtë nen dhe se, nëse procedura nuk është kryer me 
shpejtësinë e duhur, paraburgimi nuk justifikohet më (Quinn,i lartcituar, § 48 
dhe Chahal, i lartcituar, § 113).

41. Gjykata nuk ka për detyrë të vlerësojë nëse kohëzgjatja e procedurës së 
ekstradimit është në tërësinë e saj e arsyeshme, gjë që e bën veçanërisht në 
fushën e kohëzgjatjes së procedurave në këndvështrimin e nenit 6, por të 
vendosë nëse, pavarësisht nga kohëzgjatja globale e procedurës, kohëzgjatja 
e paraburgimit nuk tejkalon afatin e arsyeshëm të nevojshëm për të arritur 
qëllimin e ndjekur (Saadi, i lartcituar, §§ 72-74). Kështu, nëse ka pasur 
periudha mosaktiviteti nga ana e autoriteteve, dhe për rrjedhojë, një mungesë 
shpejtësie, mbajtja në paraburgim nuk mund të justifikohet më. Si përfundim, 
Gjykata duhet të vlerësojë nëse, rast pas rasti, gjatë periudhës së paraburgimit 
në fjalë,autoritetet kombëtare kanë treguar ose jo pasivitet (shih, në këtë 
kuptim, në fushën e dëbimeve, Tabesh kundër Greqisë, nr. 8256/07, § 56, 
26 nëntor 2009).

42. Në këtë rast, Gjykata konstaton se kërkuesi është vendosur në paraburgim 
në pritje të ekstradimit me qëllim që t’u lejojë autoriteteve greke të nisin 
procedurën e ndjekjes. Në këtë drejtim, ajo çmon të nevojshme të dallohen 
dy forma ekstradimi me qëllim që të saktësohet niveli i shpejtësisë së kërkuar 
për secilën, pra, nga njëra anë, ekstradimi me qëllim ekzekutimin e një 
dënimi, dhe, nga ana tjetër, ekstradimi që i lejon shtetit kërkues të gjykojë 
personin e interesuar. Në rastin e fundit, meqë procedura penale ështëende në 
pritje, personi në paraburgim në pritje të ekstradimit duhet konsideruar si i 
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prezumuar i pafajshëm; për më tepër, në këtë stad, mundësia e këtij të fundit 
për të ushtruar të drejtat e tij për t’u mbrojtur gjatë procedurës penale me 
qëllim që të provojnë pafajësinë është shumë e kufizuar, apo nuk ekziston fare; 
së fundi, çdo shqyrtim i themelit të çështjes u ndalohet autoriteteve të shtetit 
të kërkuar (paragrafi 28 in finemë sipër). Për të gjitha këto arsye, mbrojtja e të 
drejtave të personit në fjalë dhe zhvillimi i mirë i procedurës së ekstradimit, 
përfshi këtu kërkesën për të përndjekur individin në një afat të arsyeshëm, e 
detyrojnë shtetin e kërkuar të veprojë me një shpejtësi të madhe.

43. Gjykata i ka gjykuar të zgjatura, për shkak të vonesave të pajustifikuara 
nga ana e autoriteteve të brendshme, periudhat prej një vit e njëmbëdhjetë 
muajparaburgim me qëllim ekstradimi (Quinn, i lartcituar) dhe prej tre muajsh 
për qëllim dëbimi (Tabesh, i lartcituar).

44. Ajo nënvizon se në këtë rast paraburgimi në pritje të ekstradimit ka zgjatur 
afërsisht një vit e gjashtë muajnga 19 prilli 2005 deri 26 tetor 2006).

45. Ajo konstaton se vonesa të rëndësishme janë bërë në etapa të ndryshme të 
procedurës së ekstradimit.

46. Së pari, seanca e parë e gjykatës së Apelit ishte caktuar në15 dhjetor 2005, ose 
gjashtë muaj pas dërgimit të kërkesës për ekstradim në gjykatën e Apelit dhe 
tetë muaj pas vendosjes së të interesuarit në paraburgim në pritje të ekstradimit.

47. Gjykata nuk mund të mbrojë pozicionin e Qeverisë sipas të cilës ankimet e 
ndërmarra nga kërkuesi me qëllim që të fitonte vendosjen në gjendje të lirë 
gjatë kësaj periudhe (paragrafi 18 më sipër) mund, në vetvete, të justifikojnë 
vonesën e procedurës. Në fakt, bëhet fjalë këtu, për procedura që kanë objekte 
dhe qëllime të ndryshme; njëra që ka pasur për qëllim të verifikojë nëse 
kërkesat formale per ekstradim janë përmbushur, tjetra që lejon të shqyrtohet 
nëse kërkesat që kanë çuar në miratimin e masës së përkohshme ishin ende 
të vlefshme dhe të mjaftueshme. Fakti që e drejta e brendshme ngarkon të 
njëjtën gjykatë Apeli me këtë detyrë të dyfishtë përbën një zgjedhje legjitime 
nga ana e shtetit, zgjedhje që nuk mund të përdoret për të justifikuar vonesat 
e mëdha në shqyrtimin e themelit të çështjes. Sidoqoftë, Gjykata nuk shikon 
se si kërkesat e përsëritura të kërkuesit, në parim të justifikuara përderisa 
paraburgimi zgjatej në mungesë të çdo seance mbi themelin, do ta kishin 
penguar gjykatën e Apelit të caktonte më herët këtë seancë (shih, mutatis 
mutandis, Quinn, § 48). Vendimet e marra nga gjykata e Apelit të bazuara 
vetëm në dokumentet që ajo dispononte, ishin miratuar në dhomën e 
këshillimit në respekt të parimit të kontradiktoritetit (paragrafi27 më lart) dhe 
kishin të bënin, kryesisht, me shqyrtimin e kërkesës për mbajtjen e kërkuesit 
në paraburgim për shkak të rrezikut të arratisjes (paragrafi 18më lart).

48. Gjykata vëren më pas se çështja nuk ishte e ndërlikuar (shih, a contrario, 
Bogdanovski, i lartcituar, ku kërkuesi kishte dërguar statusin e refugjatit politik 
dhe ku procedura e ekstradimit ishte pezulluar me kërkesën e Komisariatit 
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të Lartë për refugjatët dhe të vetë Gjykatës pas zbatimit të nenit 39 të 
rregullores). Detyra e gjykatës së Apelit kufizohet me analizën e elementeve 
të mëposhtme: të verifikosh se kërkesa për ekstradim ishte paraqitur sipas 
formave të parashikuara nga Konventa Evropiane e Ekstradimit; të sigurohesh 
se parimet ene bis in idem dhe të inkriminimit të dyfishtë ishin respektuar; 
të përjashtohet se arsye me natyrë diskriminuese ose politike kishin formuar 
bazën e procedimeve të kërkuesit. Ligji nuk autorizontë bëhet vlerësimi 
për sa i përket ekzistencës së indicieve serioze për fajësi (gravi indizi di 
colpevolezza) (paragrafi 28 in fine më sipër) dhe asnjë hetim ose aktivitet 
investigimi nuk ka qenë i nevojshëm (paragrafi 15 më lart).

49. Së dyti, Gjykata është çuditur nga fakti se Gjykata e Kasacionit, pasi kishte 
vendosur një afat prej dy muajsh lidhur me rekursin e kërkuesit, u vonua më 
shumë se katër muaj për të depozituar në sekretari një vendim vetëm prej 
një faqe në të cilën ajo vetëm sa saktësonte se kërkesa për ekstradim ishte 
dërguar nga shteti kërkues sipas normave të kërkuara dhe se ajo vetë nuk 
kishte kompetencë për të vënë në dyshim akuzat e bëra kundër kërkuesit nga 
autoritetet greke (paragrafi 7 më lart). Qeveria nuk prodhoi asnjë element që 
mund të justifikonte një afat të tillë. 

50. Së fundi, për sa i përket argumentit të Qeverisë sipas të cilit kërkuesi mund ta 
kishte përshpejtuar procedurën duke mos kundërshtuar ekstradimin, Gjykata 
mendon se një kundërshtim i tillë në parim mund të justifikojë një zgjatje 
të paraburgimit ku imponohet një kontroll juridiksional, gjithsesi kjo nuk e 
shkarkon shtetin nga përgjegjësia për çdo vonesë të pajustifikuar në fazën 
gjyqësore.   

51. Për rrjedhojë, duke marrë parasysh natyrën e procedurës së ekstradimit që 
synon të ndjekë kërkuesin në një shtet të tretë, dhe karakterin e pajustifikuar të 
vonesave nga gjykatat italiane, Gjykata arriti në përfundimin se paraburgimi 
i kërkuesit nuk ishte “i ligjshëm” sipas nenit  5 § 1 f) të Konventës dhe, për 
rrjedhojë, ka pasur shkelje të kësaj dispozite.

II.  MBI ZBATIMIN E NENIT 41 TË KONVENTËS

52.  Sipas nenit 41 të Konventës,
“Kur gjykata konstaton se ka pasur një shkelje të Konventës ose të 

Protokolleve të saj dhe, nëse e drejta e brendshme e Palës së Lartëkontraktuese 
lejon të bëhet vetëm një ndreqje e pjesshme, Gjykata, kur është e nevojshme, i 
akordon shpërblim të drejtë palës së dëmtuar.”
53. Kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë kërkesë për shpërblim të drejtë (paragrafi 5 

më lart). Për rrjedhojë, Gjykata mendon se nuk ka vend për të akorduar një 
shumë për këtë qëllim.
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PËR KËTO ARSYE, GJYKATA NJËZËRI,

1.  Deklaron kërkesën të pranueshme;
2.  Pohon se ka pasur shkelje të nenit 5 § 1 (f) të Konventës.

Hartuar në frëngjisht, më pas transmetuar me shkrim në 24 mars 2015, në 
zbatim të nenit 77 §§ 2 dhe 3 të Rregullores.

 Fatoş Aracı    Päivi Hirvelä 
 Ndihmës/sekretar         Kryetare



Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

SEKSIONI I TRETË

ÇËSHTJA GARIB KUNDËR HOLANDËS

(Kërkimi nr. 43494/09)

VENDIMI

STRASBURG

23 Shkurt 2016

Kërkesa për referim në Dhomën e Madhe është në pritje

Ky vendim është përfundimtar sipas Nenit 44 § 2 të Konventës. 
Ai mund t’i nënshtrohet rishikimit redaktues.
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Në çështjen e Garib kundër Holandës,

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (Seksioni i tretë), e mbledhur si 
Dhomë, e përbërë nga:

Luis López Guerra, Kryetar,
Helena Jäderblom,
George Nicolaou,
Helen Keller,
Johannes Silvis,
Branko Lubarda,
Pere Pastor Vilanova, Gjyqtarë,
dhe Stephen Phillips, Kancelar i Seksionit,

Pasi diskutoi në seancë me dyer të mbyllura në 7 Tetor 2014, në 5 Janar 2016 
dhe 26 Janar 2016,

Jep vendimin e mëposhtëm, i cili u miratua në datën e fundit të mësipërme:

PROCEDURA

1.  Çështja e ka zanafillën në kërkimin (nr. 43494/09) kundër Mbretërisë së 
Holandës, depozituar në Gjykatë sipas nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen 
e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga një shtetase 
Holandeze, znj Rohiniedevie Garib (“kërkuesja”), më 28 korrik 2009.

2.  Kërkuesja u përfaqësua nga z R.S. Wijling, avokat që e ushtronte profesionin 
në Roterdam. Qeveria e Hollandës (“Qeveria”) u përfaqësua nga Agjenti i saj 
z R.A.A. Böcker i Ministrisë së Punëve të Jashtme.

3.  Kërkuesja pretendoi se kufizimet ndaj të cilave ajo ishte nënshtruar për 
zgjedhjen e vendbanimit, ishin të papajtueshme me nenin 2 të Protokollit Nr. 
4 të Konventës.

4.  Në 7 Tetor 2014 kërkimi iu komunikua Qeverisë.

FAKTET
I. RRETHANAT E ÇËSHTJES

5.  Kërkuesja ka lindur në 1971 dhe tani jeton në Vlaardingen.
6.  Më 25 maj 2005, kërkuesja u transferua në qytetin e Roterdamit. Ajo u vendos 

në pronën e marrë me qira në adresën A. Rruga 6b. Kjo adresë ndodhet në 
distriktin e Tarewijk-ut në jug të Roterdam-it. Kërkuesja kishte banuar më 
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parë jashtë Rajonit Metropolitan të Roterdamit (të (Stadsregio Rotterdam).
7.  Pronari i pronës i kërkoi kërkueses, e cila në këtë kohë kishte dy fëmijë 

të vegjël, që të lironte pronën, pasi ai dëshironte që ta rinovonte atë, për 
përdorimin e tij. Ai i ofroi kërkueses një pronë tjetër në adresën e B. Rruga 
72A, gjithashtu në zonën e Tarewijk. Kërkuesja deklaroi se, duke qënë se ajo 
përbëhej nga tre dhoma dhe një kopsht, prona ishte shumë më e përshtatshme 
për të dhe fëmijët e saj, se banesa në Rrugën A.,e cila përbëhej nga një dhomë 
e vetme.

8.  Ndërkohë, Tarewijk ishte caktuar në bazë të Aktit për Problemet e Brendshme 
të Qytetit (Masa të Veçanta)  (wet bijzondere maatregelen grootstedelijke 
problematiek, shih më poshtë), si një zonë në të cilën nuk lejohej të merrej një 
banesë e re pa një leje strehimi (huisvestingsvergunning). Prandaj, më 8 mars 
2007, kërkuesja depozitoi një kërkesë për një leje strehimi te Kryetari dhe 
Anëtari i Këshillit (Burgemeester en ëethouders) të Roterdamit në mënyrë që 
të lejohej që të zhvendosej në Rrugën B. 72A.

9.  Në 19 Mars 2007 Kryetari dhe Anëtari i Këshillit të Roterdamit nxorrën një 
vendim që refuzonin një leje të tillë. Ata kostatuan se kërkuesja nuk kishte 
qenë rezidente ne Rajonin Metropolitan të Roterdamit për një periudhë prej 
6 vjetësh, para depozitimit të kërkesës së saj. Për më tepër, duke qënë se ajo 
ishte e varur nga përfitimet e asistencës sociale në përputhje me Aktin për 
Punë dhe Asistencë Sociale, nuk e plotësonte kërkesën për të ardhurat, në 
mënyrë që të bëhej një përjashtim nga kushti i rezidencës.

10. Kërkuesja depozitoite Kryetari dhe Anëtari i Këshillit të Roterdamit, një ku-
ndërshtim ndaj këtij vendimi. (bezwaarschrift).

11. Më 15 Qershor 2007 Kryetari dhe Anëtari i Këshillit të Roterdamit dhanë 
një vendim, ku hodhën poshtë kundërshtimin e kërkueses. Duke bërë të 
tyrin një opinion të Komitetit Këshillimor të Kundërshtimeve (Algemene 
bezwaarschriftencommissie), ata iu referuan lejeve për strehim, si një 
instrument për të siguruar shpërndarjen e balancuar dhe të drejtë të shtëpive 
dhe mundësisë që kërkuesja të vendosej në një banesë që nuk ndodhej në 
zonën e “nxehtë”.

12. Kërkuesja depozitoi një apelim (beroep) në Gjykatën Rajonale të Rotterdamit 
(rechtbank). Për aq sa është e rëndësishme në çështje duhej të ishte aplikuar, 
klauzola e “vështirësisë”. Ajo u bazua në Nenin 2 të Protokollit Nr. 4 të Konve-
ntës dhe Nenin 12 të Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike.

13. Gjykata Rajonale dha një vendim që hidhte poshtë apelimin e 4 Prillit 
2008. Për aq sa është e rëndësishme për çështjen para Gjykatës, ky vendim 
parashikon si më poshtë:

“Neni 8(1) i Aktit për Problemet e Brendshme të Qytetit (Masat e Veçanta) 
parashikon mundësinë e kufizimeve të përkohshme ndaj lirisë së banimit në 
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zonat e përcaktuara nga Ministri (Ministri i Strehimit, Planifikimit Hapësinor 
dhe Mjedisit (Ministër van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer)]. Qëllimi i këtyre kufizimeve ishte shmangia e një mbingarkimi 
dhe cilësia e jetës duke i shtyrë njerëzit drejt rretheve ku përbërja është më 
e përzier nga pikëpamja socio-ekonomike. Këto kufizime kanë gjithashtu 
për qëllim që në mënyrë aktive të luftojnë ndarjen ekzistuese të të ardhurave 
në të gjithë qytetin me anë të rregullimit të pajisjes me banesa në rrethe të 
caktuara, dhe në këtë mënyrë për të përmirësuar cilësinë e jetës për banorët 
e këtyre rretheve (Dokumente Parlamentare, Dhoma e Ulët e Parlamentit  
( Kamerstukken II) 2004/2005, 30 091, nr. 3, faqe 11-13). Duke pasur parasysh 
qëllimet e ligjit, siç është përcaktuar, këto kufizime të përkohshme për lirinë 
e zgjedhjes së vendbanimit nuk mund të  konsiderohen të pa justifikuara nga 
interesi i përgjithshëm në një shoqëri demokratike. As nuk mund të konstatohet 
se, duke pasur parasysh shtrirjen e konsiderueshme të problemeve të vërejtura 
në rrethe të caktuara në Roterdam, kufizimet në fjalë nuk janë të nevojshme 
për ruajtjen e rendit publik. Gjykata Rajonale mendon se Parlamenti ka 
treguar në mënyrë të mjaftueshme se në ato rrethe “kufijtë e kapaciteteve për 
përvetësimin janë arritur në lidhje me kujdesin dhe mbështetjen për personat 
e paprivilegjuar nga pikëpamja socio-ekonomike dhe për më tepër në këto 
rrethe ka një përqendrim të individëve të paprivilegjuar në rrethet e privuara si 
dhe pakënaqësi të konsiderueshme në mesin e popullatës në lidhje me sjelljen 
e papërshtatshme, telashet dhe krimin.

14.Kërkuesja depozitoi një tjetër apelim (hoger beroep) në Divizionin e 
Juridisksionit Administrativ (Afdeling bestuursrechtspraak) të Këshillit të 
Shtetit (Raad van State).

15. Më 4 Shkurt 2009 Divizioni i Juridiskionit Administrativ dha një vendim 
ku kundërshtonte apelimin e kërkueses. Për aq sa është e rëndësishme për 
çështjen para Gjykatës, në arsyetimin e saj gjykata përcakton si më poshtë:

“Divizioni i Juridiksionit Administrativ konstaton se, duke konsideruar se zona 
në fjalë është caktuar sipas Nenit 5 të Aktit për Problemet e Brendshme të Qytetit 
(masat e veçanta), Kryetari dhe Anëtari i Këshillit të Roterdamit kishin të drejtën e 
pikëpamjes që kufizimi [në lirinë për të zgjedhur vendbanimin] është i justifikuar 
nga interesi i përgjithshëm në një shoqëri demokratike, brenda kuptimit të Nenit 
12  § 3 të Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike të 1966. Zona 
në fjalë është një zonë e ashtuquajtur e “nxehtë”, në të cilën, edhe pse nuk është 
kundërshtuar, cilësia e jetës është në rrezik. Kufizimi që rezulton nga Neni 2.6 (2) 
i Ligjit për Strehimin i vitit 2003  (Huisvestingsverordening 2003) ka një natyrë 
të përkohshme, pra deri në gjashtë vjet. Nuk është konstatuar se pajisja me banesa 
jashtë zonës së përcaktuar nga Ministri i Rajonit Metropolitan të Roterdamit nuk 
është e pamjaftueshme. Ajo çfarë kërkuesja ka deklaruar për kohën e pritjes, nuk 
ndikon që Divizioni i Juridisksionit Administrativ të arrijë në një konkluzion 
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tjetër. Divizioni i Juridiksionit Administrativ, më tej merr në konsideratë se në 
përputhje me Nenin 7 (1), dhe pikën b e Aktit për Problemet e Brendshme të 
Qytetit (Masat e veçanta) Ministri ka të drejtë të anulojë caktimin e zonës, nëse 
rezulton se personat që kërkojnë strehim nuk kanë mundësi të mjaftueshme për të 
gjetur strehim të përshtatshëm brenda rajonit në të cilën komuna ndodhet. Duke 
pasur parasysh këto fakte dhe rrethana Divisioni i Juridiksionit Administrativ, 
konstaton se kufizimi në fjalë nuk është në kundërshtim me kërkesat e një nevoje 
të ngutshme sociale dhe të proporcionalitetit. Prandaj Divizioni i Juridiksionit 
Administrativ konstaton, ashtu si edhe Gjykata Rajonale, që Neni 2.6 (2) i Ligjit 
për Strehimin i vitit 2003 nuk është në kundërshtim me Nenin 2 të Protokollit Nr 4 
të Konventës ose nenit 12 të Paktit për të Drejtat Civile dhe Politike të vitit 1966.”

II. E DREJTA E BRENDSHME

A. Ligji për Strehimin
16. Për aq sa është e rëndësishme për çështjen para Gjykatës, Akti për Strehimin 

(Huisvestingsëet) parashikon si më poshtë:

Neni 2
“1. Nëse këshilli lokal e gjen të arsyeshme të parashikojë rregulla lidhur me 

marrjen në përdorim, apo lejimin e përdorimit të banesave…. ose lidhur me 
ndryshimet në pajisjen me banesa…, atëherë këshilli do të miratojë një ligj 
për strehimin (huisvestingsverordening).

2.  Për qëllim të aplikimit të paragrafit të parë, këshilli lokal do të hetojë, në 
çdo rast, masën në të cilën mund të arrihet efekti që duke lejuar përdorimin 
e banesave me kosto relativisht të ulët, prioritet i jepet kërkuesve për banesë 
të cilët, në funksion të të ardhurave të tyre, janë veçanërisht të varur nga këto 
shtëpi. ...”

1. Dispozitat përkatëse
17. Akti për Problemet e Brendshme të Qytetit (masat e veçanta) aplikohet 

ndaj një numri komunash, duke përfshirë Roterdamin. Ky akt u jep të drejtë 
Komunave për të marrë masa në zona të caktuara, duke përfshirë përjashtime 
të pjesshme taksash ndaj pronarëve të biznesit të vogël dhe përzgjedhjen e 
rezidentëve të rinj bazuar në burimin e të ardhurave.

18. Duke qënë se ishte në fuqi në atë kohë, Akti për Problemet e Brendshme 
të Qytetit (masat e veçanta), për aq sa është e rëndësishme për çështjen 
parashikon si më poshtë:
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Neni 5
“1. Ministri për [Strehimin, Planifikimin Hapësinor dhe Mjedisin] mundet që, 

nëse kërkohet nga këshilli lokal (gemeenteraad), të caktojë zona në të cilat 
personat që kërkojnë shtëpi, mund të  bëhen subjekt i kërkesave sipas Nenit 
8 dhe 9 të këtij akti.

2.  Përcaktimi i bërë në paragrafin e mësipërm, do të jetë për një afat prej deri 
në katër vite. Me kërkesën e këshillit lokal, ky afat mund të zgjatet një herë, 
vetëm me katër vitetë tjera. [Neni 7] do të aplikohet për analogji.”

Neni 6
“1. Kur bëhet kërkesa e përcaktuar në Nenin 5 (1), këshilli lokal duhet t’i sigurojë 

Ministrit të Strehimit, Planifikimit Hapësinor dhe Mjedisit se caktimi i zonave 
të përmendura në kërkesë:

(a)  është i nevojshëm dhe i përshtatshëm për të luftuar problemet e 
brendshme të komunës; dhe

(b)  përmbush kërkesat e subsidiaritetit dhe proporcionalitetit.
2.  E drejta e përcaktuar në Nenin 5(1) do të jepet vetëm nëse kërkesat e 

paragrafit të parë përmbushen, dhe nëse Këshilli lokal i ka siguruar Ministrit 
për Strehimin, Planifikimin  Hapësinor dhe Mjedisin se për personat që 
kërkojnë banesë, si rezultat i një caktimi të tillë, një leje strehimi për të marrë 
një banesë në zonat e caktuara në përdorimin e tyre, nuk mund të garantojë 
mundësi të mjaftueshme për të gjetur një shtëpi të përshtatshme për ta, brenda 
rajonit në të cilin komuna është vendosur.

Neni 7
“1. Ministri do të shfuqizojë të drejtën e përcaktuar në Nenin 5 nëse:
b.  personat që kërkojnë shtëpi, për të cilët një leje strehimi që i lejon ata të marrin 

në përdorim një banesë në zonat e caktuara, nuk mund të jepet si rezultat i 
caktimit të refeuar në Nenin 5, kanë pamundësi të mjaftueshme për të gjetur 
shtëpi të përshtatshme për ta brenda rajonit në të cilin komuna ështe vendosur.

Neni 8
“1. Këshilli lokal mundet, nëse e konsideron [një masë të tillë] të nevojshme 

dhe të përshtatshme për të luftuar problemet e brendshme të qytetit (grootstedelijke 
problematiek) brenda komunës, dhe përmbush kërkesa e subsidiaritetit dhe 
proporcionalitetit, të vendosë në ligjin për strehimin, që personat që kërkojnë 
shtëpi, të cilët kanë qenë rezident pa ndërpreje në rajonin brenda të cilit komuna 
është vendosur, për më pak se gjashtë vjet, mund të jenë subjekt i një leje 
strehimi që i lejon ata që të marrin në përdorim banesa që i përkasin kategorive 
të përcaktuara në ligjin për strehimin, nëse diponojnë:
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(a)  të ardhura nga puna, në bazë të një kontrate punësimi;
(b)  të ardhura nga një profesion i pavaruar ose biznes;
(c)  të ardhura nga një dalje në pension në mënyrë të parakohshme;
(d)  një pension pleqërie, brenda kuptimit të Aktit për Pensionet e 

Përgjithshme të Pleqërisë (Algemene Ouderdomswet);
(e)  Një pension pleqërie apo pension mbijetese brenda kuptimit të Pagave 

(Arsyet e Taksave) Akti i 1964 (wet op de loonbelasting 1964);
(f)  një bursë studentore brenda kuptimit të Aktit për Bursat Studentore 

2000 (wet op de studiefinanciering 2000).
2.  Këshilli lokal do të përcatojë në ligjin për strehimin se Burgomaster dhe 

Aldermen mund t’i japë një personi që kërkon shtëpi, i cili nuk përmbush 
kërkesat e përcaktuara në paragrafin e parë, një leje strehimi duke i lejuar atij 
që të marrë në përdorim shtëpitë e referuara në atë paragraf, nëse mohimi i 
asaj leje strehimi, do të përbënte një padrejtësi të një natyre thelbësore (een 
onbillijkheid van overwegende aard). ...”

Neni 17
“Minstri do t’i dërgojë një raport Parlamentit për efektivitetin dhe efektet e 

këtij Akti, çdo pesë vjet pas hyrjes në fuqi të Aktit.”

2. Historia Legjislative e Aktit për Problemet e Brendshme të Qytetit (masat 
speciale)

(a) Opinioni këshillimor i Këshillit të Shtetit dhe Raporti i Mëtejshëm
19. Këshilli i Shtetit shqyrtoi Aktin për Problemet e Brendshme të Qytetit (masat e 

veçanta) dhe i paraqiti një opinion këshillues Mbretëreshës. Qeveria e përcolli 
mendimin në Parlament, së bashku me komentet e saj (Opinion Këshillimor i 
Këshillit të Shtetit dhe Raporti i mëtejshëm (Advies Raad van State en Nader 
Rapport), Dokumente Parlamentare, Dhoma e Ulët e parlamentit, 2004/2005, 
30 091, nr. 5).

20. Kërkuesja, në vërejtjet e saj, tërheq vëmendjen për disa konstatime të bëra nga 
Këshilli i Shtetit. Për aq sa është e rëndësishme për çështjen para Gjykatës, 
këto përfshinin shqetësime në lidhje me efektet anësore të padëshiruara 
të rregullimit të aksesit në strehim në zonat e brendshme të qytetit, për 
disponueshmërinë e strehimit për grupet me të ardhura të ulëta në komunat 
përreth dhe për personat me të ardhura nga burime të ndryshme nga mirëqënia 
sociale të cilët ishin të detyruar të pranonin banesat në lagjet e varfra kundër 
dëshirave të tyre; shqetësimet për pajtueshmërinë me traktatet e të drejtave të 
njeriut, duke përfshirë Paktin Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike 
dhe Protokollit Nr.4 të Konventës; dhe shqetësimet në lidhje me dallimin e 
nënkuptuar bazuar te të ardhurat, gjë që mund të çojë në dallime indirekte në 
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bazë të racës, ngjyrës ose origjinës kombëtare apo etnike.
21.  Qeveria iu përgjigj këtyre shqetësimeve. Pasojat mbi komunat përreth 

mund të vijnë vetëm nëse komunat përkatëse nuk mund të garantojnë 
disponueshmërinë e banesave alternative; në çdo rast, autoritete të tjera lokale 
do të konsultohen para se Ministri të japë një vendim dhe numri dhe shtrirja 
e zonave urbane që do të caktohet pritet të jetë i kufizuar. I takon normalisht 
atyre që kërkojnë strehim për të reaguar ose jo ndaj një oferte banese; në 
këtë mënyrë nuk kishte ndonjë detyrim. Për më tepër, ndërkohë që efekti i 
caktimit sipas Aktit për Problemet e Brendshme të Qytetit (masat e veçanta) 
mund të jetë për të shkurtuar listat e pritjes dhe për të inkurajuar personat 
me të ardhura nga burime të tjera të asistencës sociale për të banuar atje, ky 
në fakt ishte efekti që synohej. Masat në fjalë ishin të justifikuara në kuptim 
të nenit 12 § 3 të Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike dhe 
nenit 2 § 3 të Protokollit 4 të Konventës. Nuk mund të përjashtohet mundësia 
që anëtarët e grupeve minoritare mund të ndikohen në mënyrë indirekte, por 
qëllimi ishte legjitim, mjetet e zgjedhura ishin të përshtatshme për këtë qëllim, 
mjetet alternative nuk ishin në dispozicion dhe kërkesat e proporcionalitetit 
ishin përmbushur. Si përfundim, Qeveria vuri në dukje kërkesën që alternativa 
të mjaftueshme strehimi të jetë në dispozicion brenda rajonit për ata që janë në 
nevojë, para se një zonë urbane mund të përcaktohet në bazë të Aktit; nëse pas 
gjithë kësaj provohet se nuk është ky rasti, Ministri do të tërhiqet nga caktimi.

22. Ndryshime u bënë në Memorandumin Shpjegues (Memorie van Toelichting) 
duke reflektuar problematikat e ngritura.

(b) Memorandumi Shpjegues
23. Në memorandumin shpjegues të Aktit për Problemet e Brendshme të Qytetit, 

(Dokumente Parlamentare, Dhoma e Ulët e Parlamentit 2004/2005, 30 091, 
nr. 3) është deklaruar se është miratuar në përgjigje të një dëshirë të veçantë të 
shprehur nga ana e autoriteteve të komunës së Roterdamit. Ishte vërejtur shfaqje 
e përqendrimeve të “personave të paprivilegjuar nga ana socio-ekonomike” në 
zonat e trazuara të brendshme të qytetit, me efekte serioze në cilësinë e jetës 
për shkak të papunësisë, varfërisë dhe përjashtimit social. Shumica e atyre që 
mund të përballonin vendosjen diku tjetër e bënin një gjë të tillë, gjë që çonte 
në varfërimin e mëtejshëm të zonave të prekura. Kjo, së bashku me sjellje 
antisociale, fluksin e emigrantëve të paligjshëm dhe krimin, përbënte thelbin 
e problemeve të Roterdamit. Prandaj, ekzistonte nevoja për t’i dhënë shtysë 
përmirësimit ekonomik në nivel lokal. Nuk priteshin rezultate të shpejta, dhe 
për këtë arsye Akti kishte për qëllim që të mbetej në fuqi për një kohë të 
pacaktuar; Megjithatë, efektet e tij do të shqyrtoheshin pas pesë vitesh.

24. Përveç autoriteteve lokale të Roterdamit, autoritetet e qyteteve të tjera ishin 
pyetur për të dhënat e tyre. Interes për qëllimet dhe masat e Aktit kishin edhe 
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katër qytetet kryesore – Amsterdami, Haga, dhe Utrechti, përveç Roterdamit 
– dhe disa komuna të tjera, qytete të mëdha në veçanti. Megjithatë, i takonte 
secilës komunë për të zgjedhur vetë masat që do të adoptonte, në përgjigje të 
nevojave lokale.

25. Masat në dispozicion sipas Aktit ofronin stimuj për taksat dhe subvencione me 
qëllim nxitjen e aktivitetit ekonomik në zonat e prekura. Masa të tjera kishin 
për qëllim rregullimin e aksesit në tregun e banesave në zona të veçanta.

26.Në një afat më të gjatë, ishin parashikuar masat që përfshinin shitjen e 
pronave me qira, prishjen e banesave jashtë standardeve dhe zëvendësimin 
e tyre me prona më të shtrenjta për banim me cilësi më të lartë. Si masë 
afatshkurtër e përkohshme, me qëllim që të ofrohej një “frymëmarrje” që 
masat më të qëndrueshme të prodhonin efektet e tyre, u propozua që nga 
njëra anë të inkurajohej një zgjidhje nga personat me të ardhura nga punësimi 
(ose punësimin në të kaluarën), profesional, ose nga aktivitetet e biznesit, ose 
bursat studentore dhe nga ana tjetër frenimi i fluksit të kërkuesve me probleme 
socio-ekonomike për shtëpi,  me synim rritjen e diversitetit të popullsisë.

27. Në të njëjtën kohë pranohej se personat që u privohej vendosja në zonat në 
fjalë, duhet të pajiseshin me shtëpi të përshtatshme diku tjetër në qytet ose 
në rajonin në fjalë. Nëse një gjë e tillë nuk sigurohej, zonat e ndikuara nuk 
do të caktoheshin sipas ligjit të propozuar ose duhej të tërhiqej një caktim 
ekzistues, në bazë të faktit sesi mund të jetë çështja.

28. Çështja e përputhshmërisë me traktatet e të drejtave të njeriut, duke përfshirë 
Paktin për të Drejtat Civile dhe Politike dhe Protokollin Nr. 4 të Konventës, 
u adresua. Masat e propozuara u konsideruan se i shërbenin interesit të 
“rendit publik” brenda kuptimit të Nenit  12 § 3 të Paktit dhe ordre public 
brenda kuptimit të Nenit  2 § 3 të Protokollit Nr. 4 të Konventës duke ndaluar 
përqendrimin në fusha të veçanta të grupeve të privuara socio-ekonomikisht, 
dhe duke mundësuar që komunat të parandalojnë ndarjen në bazë të të 
ardhurave. Fluksi i grupeve të paprivilegjuara nga ana socio-ekonomike, 
në fund të fundit, çon në rritjen e mbështetjes të ndihma sociale, redukton 
atë që mund të mbetet nga aktiviteti ekonomik dhe pengon integrimin e 
komuniteteve të emigrantëve, potencialisht duke shkaktuar izolimin social të 
familjeve si të atyre me origjinë vendase dhe etnive të huaja.

(c) Diskutimet Parlamentare
29. Dhoma e Ulët e Parlamentit e diskutoi Aktin në datat 6, 7 dhe 15 Shtator 2005. 

Anëtarët  propozuan ndryshime të shumta. Për aq sa është e rëndësishme për 
çështjen para Gjykatës, ndryshimet e miratuara përfshinin një dispozitë që i 
kërkonte Ministrit të Strehimit, Planifikimit Hapësinor dhe Mjedisit që para 
caktimit të një zone brenda së cilës do të zbatoheshin kërkesat për lejen e 
strehimit, të konstatonte se personat që u refuzohej një leje strehimi të kishin 
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akses të përshtatshëm për strehim në vende të tjera në rajon (shih paragrafin 
6 (2) të Ligjit, të miratuar); dhe i kërkonin komunave futjen e një sistemi 
për leje strehimi për të miratuar një klauzolë “vështirësie”, në çdo rast (shih 
seksionin 8 (2) të Ligjit, të miratuar).

30. Dhoma e ulët e Parlamentit adoptoi aktin me 132 vota pro dhe 12 kundër, të 
anëtarëve të pranishëm dhe që votonin.

31.Në dhomën e Lartë të Parlamentit, ishin shprehur shqetësime për pajtueshmë-
rinë e Aktit me të drejtat e njeriut të garantuara ndërkombëtarisht, Neni 2 i 
Protokollit Nr. 4 të Konventës dhe në veçanti, Neni 12 i Paktit Ndërkombëtar 
për të Drejtat Civile dhe Politike. Si përgjigje, Qeveria theksoi rolin mbikëqyrës 
të Ministrit të Strehimit, Planifikimit Hapësinor dhe Mjedisit dhe tërhoqi 
vëmendjen për mjetet juridike, për procedimet para gjykatave kompetente 
administrative (Përgjigjia e Memorandumit (Memorie van Antëoord), 
Dokumentet parlamentare, Dhoma e Lartë e Parlamentit (Kamerstukken I)  
2005/2006, 30 091, C).

32. Në 20 Dhjetor 2005, pas diskutimeve, Dhoma e Lartë e Parlamentit e miratoi 
aktin me 60 vota pro dhe 11 kundër, të anëtarëve të pranishëm dhe me të 
drejtë vote.

B. Ligji i Strehimit i komunës së Roterdamit
1. Versioni i 2003

33. Ligji i strehimit i vitit 2003, i komunës së Roterdamit, mes të tjerave, përca-
ktonte rregulla për shpërndarjen e shtëpive me qira të ulët, familjeve me të 
ardhura të ulëta, duke ia dhënë tagrin Kryetarit dhe Anëtarit të Këshillit për 
të njerrë lejet për strehim. Në zonat e caktuara ishte e ndaluar të merrej një 
banesë, pa leje strehimi, nëse qiraja ishte më e ulët se shuma e specifikuar. 
Ligji përcaktonte kritere për Kryetarin dhe Anëtarin e Këshillit, të cilat duhet t’i 
aplikonin në dhënien e lejeve të tilla të banimit; këto kritere përfshinin një lidhje 
reciproke mes qirasë dhe niveleve të të ardhurave dhe mes numrit të dhomave 
në banesa të veçanta dhe numrit të personave që përbënin një familje.

34. Në 1 Tetor 2004, komuna e Roterdamit prezantoi, në baza eksperimentale, 
një ligj sipas të cilit vetëm familjet me të ardhura mes 120 për qind të 
rrogës minimale të parashikuar me ligj dhe limitit maksimal për sigurimin 
e detyrueshëm shëndetësor (ziekenfondsgrens; përafërsisht dyfishi i pagës 
minimal në atë kohë) kishin të drejtë për leje strehimi, duke i lejuar ata që të 
marrin në një shtëpi me qira, me kosto mesatare.

2. Versioni i 2006
35. Në janar të vitit 2006, Ligji i Strehimit të komunës së Roterdamit u ndryshua 

dhe paraqiste rregulla të detajuara për implementimin e Aktit për Problemet 
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e Brendshme të Qytetit (Masa të veçanta) në nivel lokal. Për aq sa është e 
rëndësishme për çështjen konkrete, këto rregulla përsëritin Nenin 8 (1) dhe 
(2) të Aktit për Problemet e Brendshme të Qytetit (Masa të veçanta) (Neni 2.6  
i ligjit për strehimin i vitit 2003).

36. Ligji i Strehimit i vitit 2003  u zëvëndësua nga ai i 1 Janarit 2008, nga një ligj i 
ri për Strehimin (Zonat e përcaktuara (Roterdam)) (Huisvestingsverordening 
aangeëezen gebieden Rotterdam). Ky Ligj, i cili vazhdon të jetë në fuqi, 
përfshin dispozita që i korrespondojnë atyre të përshkruara në paragrafin e 
mëparshëm.

C. Vendimet e përcaktuara
37. Në 13 Qershor 2006, Ministri i Strehimit, Planifikimit Hapësinor dhe Mjedisit, 

përcaktoi sipas Nenit 5 të Aktit të mësipërm, katër distrikte të Roterdamit, 
duke përfshirë Tarewijk, dhe disa rrugë, për një periudhë fillestare prej katër 
vjetësh. Këto zona të përcaktuara, zakonisht referohen duke përdorur fjalën 
në gjuhën Angleze, “hotspots”.

38. Në 2010 caktimet u shtrinë për një afat të dytë prej katër vjetësh, dhe caktimi 
i parë u bë, për distriktin e pestë.

D. Opinioni i Komisionit për Trajtim të Barabartë
39. Komisioni për Trajtimin e barabartë (Commissie Gelijke Behandeling) ishte 

një organ Qeveritar i ngritur në bazë të Aktit të Përgjithshëm për trajtim të 
barabartë (Algemene wet gelijke behandeling). Përgjegjësia e tij ishte hetimi 
i dallimeve të pretenduara si direkte dhe indirekte midis personave. Ky organ 
ekzistoi deri në vitin 2012, kur u përthith nga Instituti Holandez për të Drejtat 
e Njeriut (College voor de Rechten van de Mens).

40. Në dhjetor 2004, Komisioni për trajtimin e barabartë u përafrua nga 
Regioplatform Maaskoepel (“Maas Delta platformë koordinuese rajonale”), 
një organizatë federative e përbërë nga organe me banesa sociale aktive në 
zonën e Roterdamit, me kërkesën për të marrë në konsideratë ligjin eksperimental 
të Roterdamit, që ishte atëherë në fuqi (shih paragrafin 34 më lart).

41. Komisioni për Trajtimin e Barabartë vendosi të përfshijë në shqyrtimin e tij 
për çështjen e Aktit për Problemet e Brendshme të Qytetit (masat e veçanta), të 
cilat në atë kohë ishte ende në pritje në Dhomën e Ulët të Parlamentit. Ndërkohë 
që pranohej se Akti nuk aplikohej ndaj kategorive të caktuara të rasteve të 
mbuluara nga Ligji Eksperimental, Komisioni për Trajtim të Barabartë, e 
konsideroi të rëndësishme për t’u aplikuar në të gjithë zonat e qytetit.

42. Komisioni për Trajtimin e barabartë dha Opinionin e tij më 7 korrik 2005. 
Ai shprehu mendimin se emigrantët me rrënjë jo-perëndimore evropiane, 
siç janë ata turkë, marokene, surinameze ose holandezët me prejardhje nga 



140

Antilet (afkomst) dhe familjet me një prind (domethënë nënat që punojnë 
dhe nënat me asistencë sociale) ishin mbipërfaqësuar në mesin e personave 
të papunë dhe në mesin e atyre që fitonin më pak se 120 për qind të pagës 
minimale të përcaktuar me ligj. Për këtë arsye masat në fjalë përbënin 
diskriminim të tërthortë në bazë të racës, në rastin e personave emigrantë me 
prejardhje jo-evropiane dhe të gjinisë në rastin e nënave që punojnë. Këto 
dallime ishin të pajustifikuara duke pasur parasysh mundësinë e zgjedhjeve 
alternative të politikave, të tilla si kërkimi i rekomandimeve të qiramarrësve 
të ardhshëm; kontrolle të rregullta nga zyrtarët; përmirësimi i cilësisë së 
banimit; shpronësime ose blerje të banesave me cilësi të ulët nga pronarët 
privatë; luftimi i qiramarrjes së paligjshme dhe nën-qiramarrjes; dhe ndjekja 
në mënyrë aktive e qiramarrësve antisociale.

43. Duke komentuar në Aktin për Problemet e Brendshme të Qytetit (Masat e 
veçanta), Komisioni për Trajtimin e Barabartë shtoi se nuk i adresoi dallimet 
indirekte të mësipërme dhe justifikimi i dhënë në Memorandumin Shpjegues 
ishte shumë i përgjithshëm.

44. Qeveria deklaroi se Komisioni për Trajtimin e Barabartë, në 5 Shtator 
2005 i shkroi një dokument më të detajuar Dhomës së Ulët të Parlamentit. 
Megjithatë, nuk është dorëzuar ndonjë kopje e këtij dokumenti.

III. FAKTE TË TJERA

A. Zhvillimet pasuese lidhur me qytetin e Rotterdamit

1. Raporti i vlerësimit për 2007
45. Një raport vlerësimi pas vitit të parë të prezantimit të lejeve të strehimit në 

Roterdam, porositur nga vetë Shërbimi i Strehimit dhe Ndërtimit të qytetit të 
Roterdamit  (Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting), u botua më 6 dhjetor 
2007 nga Qendra për Hulumtime dhe Statistika (Centrum voor Onderzoek en 
Statistiek), një hulumtim dhe këshillim nga Byroja për mbledhjen e të dhënave 
statistikore dhe kryerjen e hulumtimeve të rëndësishme për zhvillimet në 
Roterdam në fushat demografike, ekonomike dhe të punësimit (këtej e tutje 
“raporti i vlerësimit i vitit 2007”).

46. Raporti thekson një reduktim të numrit të rezidentëve të rinj, të varur nga përfi-
timet e sigurimeve shoqërore sipas Aktit për Punën dhe Asistencën Sociale në 
zonat e “nxehta”, megjithëse ky ishte një ndalim i plotë, sepse rezidentët në 
Rotedam për gjashtë vjet, nuk ndaloheshin që të vendoseshin atje.

47. Nga Korriku 2006 deri në Korrik 2007 kishte pasur 2,835 kërkesa për leje 
strehimi. Nga këto, 2,240 ishin dhënë; 184 ishin refuzuar; 16 ishin refuzuar si 
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të paplota; dhe 395 ishin ende në pritje. Klauzola e “vështirësisë” (neni 8(2) i 
Aktit për Problemet e Brendshme të Qytetit (Masat e Veçanta) ishte aplikuar 
në 38 raste.

48. Treçereku i lejeve të strehimit të dhëna kishin të bënin me shtëpi nga pronarë 
privatë; pjesa e mbetur 519 ishte dhënë mes ndërmjetësimit të organeve të 
banesave sociale (woningcorporaties). Këta të fundit i zgjodhën qiramarrësit, 
bazuar në kërkesat zyrtare,  kështu që refuzimet e lejeve të strehimit ishin të 
padëgjuara.

49. Nga personat që iu refuzua leja e strehimit, 73 (43 % nga të gjithë këta) ia 
kishin dalë që të gjenin një shtëpi diku tjetër, relativisht shpejt.

50. Raporti i vlerësimit i vitit 2007 iu prezantua këshillit lokal në 15 Janar 2008. 
Në 24 Prill 2008 Këshilli Lokal votoi që të mbante sistemin e lejeve të 
strehimit ashtu siç ishte, të kishte një raport të ri vlerësimi, të porositur për në 
fundin e vitit 2009.

2. Raporti i vlerësimit të 2009
51. Një raport i dytë vlerësimi, gjithashtu i porositur nga Shërbimi i Strehimit dhe 

Ndërtimit të Qytetit të Roterdamit, u publikua në 27 Nëntor 2009, nga Qendra 
për Kërkim dhe Statistika. Ai mbulonte periudhën nga Korriku 2006 deri në 
Korrrik 2009 (“Raporti i Vlerësimit të 2009”), gjatë të cilës ngjarjet në fjalë 
kishin ndodhur.

52. Gjatë kësaj periudhe, organet sociale të strehimit kishin lënë 1,712 banesa në 
zonat në fjalë. Duke qënë se organet sociale të strehimit, mund të pranonin 
gjithashtu, qirmarrës të cilët ishin të kualifikuar për një leje strehimi, nuk 
kishte pasur refuzime për leje ndaj këtij grupi.

53. Nga 6,469 kërkesa për leje strehimi në lidhje me lejet private të strehimit, 4,980 
ishin pranuar (77%); 342 ishin refuzuar (5%); dhe 296 ishin në pritje, në fillim 
të korrikut 2009. Ekzaminimi i mëtejshëm i 851 (13%) ishte ndërprerë pa një 
vendim të ndërmarrë, në përgjithësi për shkak se këto kërkesa ishin tërhequr 
ose braktisur; supozohej se shumë prej këtyre kërkimeve do të refuzoheshin, 
në çdo rast. Si rrjedhojë, nëse çështjet në pritje nuk merreshin parasysh, 
afërsisht një e pesta e kësaj kategorie të kërkesave ose do të refuzoheshin, ose 
nuk do të dilej në një përfundim.

54. Arsyeja për të refuzuar një kërkesë për leje strehimi lidhej me kërkesat e të 
ardhurave në 63% të rasteve, shpesh në kombinim me një tjetër bazë për 
refuzim; mos përmbushja e kërkesave të të ardhurave ka qenë arsyeja e vetme 
në 56% të rasteve.

55. Prej 342 personash që iu refuzu leja e strehimit, vetëm dy të tretat kishin 
arritur të gjenin strehim diku tjetër në Roterdam (47%) ose diku tjetër në 
Holandë (21%).
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56. Klauzola e vështirësisë ekonomike ishte aplikuar 185 herë, e shprehur si një 
përqindje e aplikimeve që kanë të bëjnë me lejet private të strehimit, 3% e 
totalit. Këto kishin qenë raste të parandalimit të “pushtimit” të shtëpive të 
lëna bosh (antikraak), emigrantëve të paligjshëm, gjendja e të cilëve ishte 
rregulluar nga një masë e përgjithshme  (generaal pardon), marrëveshjet e 
ndihmës për jetesë për individët në nevojë (begeleid ëonen), marrëveshjet 
e bashkëpunimit të jetesës (woongroepen), ndërmarrjet start-up, ristrehimi 
i familjeve të detyruara për të liruar shtëpitë jashtë standarteve për rinovim, 
dhe studentët e huaj. Përveç kësaj, në një të tretën e rasteve, klauzola e 
vështirësisë, ishte zbatuar për shkak se vendimi nuk ishte dhënë brenda afatit 
të caktuar.

57. Efektet e kësaj mase u analizuan bazuar në katër tregues: Proporcioni i 
rezidentëve të varur nga përfitimet e sigurimeve shoqërore sipas Aktit për 
Punën dhe Asistencën Sociale, i korrigjuar për shpërndarjen e shtëpive të 
përshtatshme; perceptimi i sigurisë; cilësisë sociale; dhe akumulimi potencial 
i problemeve të strehimit.

(a)  Ishte vërejtur se në zonat ku kërkesat për leje strehimi aplikoheshin, 
reduktimi i numrit të rezidentëve të rinj të varur nga përfitimet e 
sigurimeve shoqërore, sipas Aktit për Punën dhe Asistencëns Sociale 
kishte qënë më i shpejtë në zonat e “nxehta” se në pjesët e tjera të 
Roterdamit. Përveç kësaj, numri i rezidentëve që merrnin përfitime 
të tilla, në proprocion me popullsinë në tërësi në ato zona, gjithashtu 
ishte refuzuar, edhe pse ishte më i madh se kudo tjetër.

(b) Në dy nga zonat ku kërkesat për leje strehimi ishin prezantuar, rritja e 
perceptimit të sigurisë publike kishte qenë më e shpejtë se mesatarja 
e Roterdamit. Tarwewijk kishte treguar një rritje në fillim, por tani 
ishte kthyer aty ku kishte qenë para se masa të prezantohej. Një zonë 
tjetër në fakt kishte rënë ndjeshëm në këtë drejtim. Të gjitha zonat ku 
kërkesat për leje strehimi ishin zbatuar ishin perceptuar në mënyrë të 
konsiderueshme më pak të sigurta se Roterdami në tërësi.

(c)  Në aspektin e cilësisë sociale, ka pasur përmirësim në shumicën e 
pjesëve të Roterdamit, ku ekzistonin problemet, ku përfshihej dhe 
Tarëewijk. U vu re, megjithatë, se efekti i lejeve të strehimit në këtë 
drejtim ishte i kufizuar, duke qënë se ndikonte vetëm në përzgjedhjen 
e banorëve të rinj, jo të rezidentëve tashmë ekzistues.

(d)  Problemet e strehimit, përcaktuar në terma të qarkullimit, shtëpive 
të papërdorura, dhe ngritja e  çmimeve të shtëpive, ishin rritur disi 
në zonat e ndikuara duke përfshirë Tarwewijk, megjithëse me një 
ritëm më të vogë se kudo. Arsyet e raportuara për një rritje të tillë, 
ishin një fluks i emigrantëve me prejardhje kryesisht joevropiane 
(Nieuwe Nederlanders, “shtetasit e rinj Holandez”) dhe rezidentët e 
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rinj afatshkurtër nga Evropa Qendrore dhe Lindore; këta të fundit në 
mënyrë të veçantë prireshin të qëndronin për tre muaj ose më pak para 
se të lëviznin, dhe aktiviteti i tyre ekonomik ishte më i vështirë për t’u 
mbajtur nën vëzhgim, duke qenë se shumë ishin të vetëpunësuar.

58. Organet e strehimit social prireshin që t’i shihnin kërkesat për leje strehimi si 
një shqetësuese, duke qënë se krijonin punë shtesë. Ata masën e kuptonin më 
tepër si një instrument të përshtatshëm për të trajtuar abuzimet nga pronarët 
privatë, me kusht që të zbatohej në mënyrë active dhe të thjeshtoheshin 
procedurat administrative. Personat që ishin të përfshirë profesionalisht në 
tregun e shtëpive të Roterdamit përmendnin efektin jo bindës të masës ndaj 
atyre që do të ishin banorët e rinj të zonave të prekura.

59. Raporti sugjeronte se kërkesat për leje strehimi nuk do të nevojiten më për 
zonat ekzistuese të “nxehta” (jo Tarewijk). Anasjelltas, pesë distrikte të tjera 
të Roterdamit, shënuan vlera të larta për të tre treguesit, ndërkohë që një i 
gjashtë tejkaloi vlera kritike për të katërt.

3. Raporti i vlerësimit i 2011
60. Një raport i tretë vlerësimi, këtë herë i porositur nga Shërbimi i Zhvillimit 

të Qytetit të Rotterdamit (Departamenti i Strehimit), u botua nga Qendra 
për Kërkime dhe Statistika në gusht 2012 (edicioni i dytë i rishikuar). Ai  
mbulonte periudhën nga korriku 2009 deri në korrik të vitit 2011 (“raporti i 
vlerësimit i 2011”).

61. Bazuar në të njëjtët tregues dhe metodologjinë e raportit të mëparshëm, ai arriti 
në përfundimin se sistemi i lejeve të strehimit duhet të jetë i vazhdueshëm në 
Tarewijk dhe dy zona të tjera (duke përfshirë edhe një i cili ishte prezantuar 
ndërkohë, në vitin 2010); ndërprerë në dy të tjera; dhe prezantuar në një zonë 
ku nuk ishte ende në fuqi.

4. Vlerësime të Aktit për Problemet e Brendshme të Qytetit (Masat e Veçanta)
62. Më 18 Korrik 2012 Ministri i Punëve të Brendshme dhe Marrëdhënieve 

të Mbretërisë (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) 
i dërgoi një raport të veçantë vlerësimi Dhomës së Ulët të Parlamentit, ku 
vlerësonte efektivitetin e Aktit për Problemet e Brendshme të Qytetit (masat 
e veçanta) dhe efektet e tij në praktikë, siç kërkohet në nenin 17 të Aktit. 
Mesazhi zyrtar i Ministrit deklaronte synimin e Qeverisë për të prezantuar 
legjislacionin, në mënyrë që të zgjatet vlefshmëria e Aktit për Problemet 
e Brendshme të Qytetit (masa të veçanta). Kërkesat për këtë qëllim ishin 
marrë nga një numër i qyteteve të prekura. U vu re se jo të gjitha qytetet në 
fjalë kishin përdorur të gjitha mundësitë që ofroheshin nga Akti; në veçanti, 
vetëm Roterdami përdorte lejet e strehimit për të zgjedhur rezidentë të rinj në 
zona të veçanta. Bashkëngjitur me letrën e Ministrit ishte një kopje e raportit 
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të vlerësimit të vitit 2009 dhe një letër nga Burgomaster dhe Aldermen e 
Roterdamit, në të cilën, ndër të tjera, ishte deklaruar dëshira për të shtrirë 
përtej dy periudhave të para katër vjeçare, të dhënat e zonave të veçanta 
për të aplikuar kërkesa për leje strehimi: masa u konsiderua një sukses, dhe 
një program njëzet vjeçar që përfshinte përmirësimin në shkallë të gjerë të 
strehimit dhe infrastrukturës (“National Programme Quality Leap South 
Rotterdam” (Nationaal Programma Këaliteitssprong Rotterdam Zuid, shih 
më poshtë)) kishte filluar në pjesët jugore të Roterdamit në 2011.

5. Programi Kombëtar për kapërcimin cilësor të problemeve 
     në Jug të Roterdamit

63. Më 19 Shtator 2011, Ministri i Marrëdhënieve të Brendshme dhe atyre me 
Mbretërinë, (në emër të Qeverisë), Burgomasteri i Roterdamit (në emër 
të Komunës së Roterdamit), dhe Kryetarë të një numri njësish bashkiake 
(deelgemeenten), organet sociale të strehimit dhe institucionet edukuese, 
firmosën Programin Kombëtar për kapërcimin cilësor të problemeve në Jug 
të Roterdamit. Ky dokument theksoi problemet sociale që prevalonin në 
zonat e brendshme në Jug të Roterdamit, i cili u propozua për të adresuar, 
duke parashikuar mundësi më tëmira për edukim dhe aktivite ekonomike, ose 
nëse është nevoja për të zëvendësuar strehimin dhe infrastrukturën. Programi 
ishte parashikuar të përfundonte në vitin 2030.

64. Më 31 tetor 2012, Ministri i Marrëdhënieve të Brendshme dhe  Mbretërisë, 
Anëtari i Këshillit Bashkiak të Rotterdamit për Strehimin, planifikim 
hapësinor, Pasurinë e Paluajtshme dhe ekonominë e qytetit (wethouder wonen, 
ruimtelijke ordening, vastgoed en stedelijke economie) dhe Kryetarët e tre 
organeve të strehimit social aktiv në Roterdam nënshkruan një “marrëveshje 
në lidhje me një impuls financiar për përfitimet e Kapërcimit Cilësor të 
problemeve në Jug të Roterdamit (2012-2015))” (Convenant betreffende 
een financiële impuls ten behoeve van de Këaliteitssprong Rotterdam Zuid 
(2012-2015)). Kjo marrëveshje parashikonte një rishikim të prioriteteve në 
financimin e Qeverisë të projekteve të strehimit dhe infrastrukturës në zonën e 
Jugut të Roterdamit, brenda buxheteve ekzistuese dhe një investim shtesë prej 
122 milionë euro (EUR). Për sa i përket shumës së fundit, 23 milionë euro ishin 
rezervuar nga komuna e Roterdamit deri në vitin 2014;10 milionë euro do të 
shtohen për periudhën që fillon në vitin 2014. Këto fonde do të përdoren për të 
riparuar ose zëvendësuar 2.500 shtëpi në Jug të Roterdamit. 30 milionë euro 
do të siguroheshin nga Qeveria. Pjesa tjetër do të shpenzohej nga organet e 
banimit social, në projekte në kuadër të kompetencave të tyre përkatëse.



145

B. Zhvillimet Pasuese Legjislative

1. Akti për Problemet e Brendshme të Qytetit (Masat e Veçanta) (vazhdim)
65. Në 19 Nëntor 2013, Qeveria propozoi një Akt për të ndryshuar Aktin për 

Problemet e Brendshme të Qytetit (Masat e Veçanta) (Dokumentet Parlamentare, 
Dhoma e Ulët e Parlamentit 2013/2014, 33 797, nr. 2). Memorandumi shpjegues 
deklaroi se qëllimi i tij ishte që t’u jepte fuqi komunave të ndalonin abuzimet 
në sektorin privat të banesave me qira, duke u dhënë atyre fuqi më të gjera 
zbatuese dhe duke bërë zgjerime të mëtejshme të Aktit.

66. Akti për Problemet e Brendshme të Qytetit (Masat e Veçanta) (vazhdim) (wet 
uitbreiding wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek) hyri në 
fuqi në 14 Prill 2014, duke mundësuar caktimin e zonave të veçanta, sipas 
Nenit 8 të Aktit për Problemet e Brendshme të Qytetit (Masat e Veçanta), një 
ditë para se t’i përfundonte afati. Ai bën zgjerime të mëtejshme për caktimin 
e mundshëm të periudhave pasuese katër vjeçare (seksioni 5(2) i Aktit për 
Problemet e Brendshme të Qytetit (Masa të Veçanta), i ndryshuar).

2. Amendamenti i Aktit për Problemet e Brendshme të Qytetit (Masat e 
Veçanta) në lidhje me ndarjen selektive të banesave në mënyrë që të kufizohej 
sjellja kriminale dhe problemet

67. Një akt i mëtejshëm u prezantua në 8 Tetor 2015 (Dokumentat Parlamentare, 
Dhoma e Ulët e Parlamentit 2015/2016, 34 314, nr. 2). Ky akt parashikonte se 
komunat mund t’ia refuzonin lejen e strehimit individëve të cilët kanë historik 
kriminale. Sipas Memorandumit shpjegues (Dokumentat Parlamentare, 
Dhoma e Ulët e Parlamentit 2015/2016, 34 314, nr. 3), qëllimi ishte të sigurohej 
një bazë ligjore për masat të cilat mund të përbënin ndërhyrje në të drejtën për 
lirinë e vendbanimit, e garantuar nga Neni 2 i Protokollit nr.4 i Konventës dhe 
Neni 12 i Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike, dhe, duke 
qënë se masat në fjalë do të sjellin zbulimine informacioneve të policisë ndaj 
autoriteteve lokale, në të drejtën për jetë private të garantuar nga, inter alia, 
Neni 8 i Konventës, Neni 17 i Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe 
Politike dhe Neni 7 i Kartës për të Drejtat Themelore të Bashkimit Europian. 
Aktualisht kjo çështje ka mbetur pezull në Dhomën e Ulët të Parlamentit.

C. Ngjarjet pasuese lidhur me kërkuesen
68. Në 27 Shtator 2010, kërkuesja u zhvendos në shtëpinë e marrë me qira në 

komunën e Vlaardingen. Kjo komunë është pjesë e Rajonit Metropolitan të 
Roterdamit.

69. Në 25 Maj 2011, kërkuesja ka qënë rezidente në Rajonin Metropolitan të 
Roterdamit për më shumë se gjashtë vjet. Në këtë mënyrë, ajo kishte të 
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drejtë që të banonte në një nga zonat e caktuara sipas Aktit për Problemet e 
Brendshme të Qytetit (Masat e Veçanta), pavarësisht nga burimet e saj të të 
ardhurave.

D. Informacioni tjetër i paraqitur nga palët
70. Qeveria deklaroi se nga kërkuesja nuk ishte kërkuar as leje strehimi, as 

ripërtëritje tësaj, për banesën në Rrugën A., ku banonte në kohën që kanë 
ndodhur ngjarjet mes 2007 dhe 2010, dhe një leje e tillë nuk ishte aplikuar për 
periudhën para vitit 2007.

IV. E DREJTA NDËRKOMBËTARE PËRKATËSE
71. Neni 12 i Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike parashikon 

si më poshtë:
“1.  Kushdo që ndodhet në mënyrë të ligjshme në territorin e një shteti, 

ka të drejtën e lirisë së lëvizjes dhe lirisë së zgjedhjes së vendbanimit, 
brenda atij territori.

2.  Kushdo është i lirë që të largohet nga çdo shtet, duke përfshirë shtetin 
e tij.

3.  Të drejtat e sipërpërmendura nuk do të bëhen subjekt i asnjë kufizimi, 
përveç atyre që janë parashikuar nga ligji, që janë të nevojshme për të 
mbrojtur sigurinë kombëtare, rendin publik (ordre public), shëndetin 
publik ose moralin, apo të drejtat dhe liritë e të tjerëve, dhe janë në 
përputhje me të drejtat e të tjera të parashikuar nga Pakti për të Drejtat 
Civile dhe Politike.

4.  Askush nuk do të privohet në mënyrë arbitrare nga e drejta për të hyrë 
në vendin e tij.”

E DREJTA
PRETENDIMI PËR SHKELJE TË NENIT 2 TË PROTOKOLLIT  

       NR.4 TË KONVENTËS
72. Kërkuesja u ankua se Akti për Problemet e Brendshme të Qytetit (Masat e 

Veçanta) dhe ligji i vitit 2003 për Strehimin i komunës së Roterdamit, dhe në 
veçanti neni 2.6 i këtij të fundit (që ishte në fuqi në atë kohë), kishte shkelur 
të drejtat e saj të parashikuara në Nenin 2 të Protokollit Nr. 4, i cili parashikon 
si më poshtë:

“1.  Kushdo që ndodhet në mënyrë të ligjshme në territorin e një Shteti ka të drejtë, 
brenda këtij territori, të lëvizë lirisht dhe të zgjedhë lirisht vendbanimin e 
tij.

2.  Çdo person është i lirë të largohet nga çdo vend, duke përfshirë vendin e tij.
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3.  Ushtrimi i këtyre të drejtave nuk mund të bëhet objekt i kufizimeve të 
tjera nga ato të parashikuara në ligj dhe të domosdoshme në një shoqëri 
demokratike për sigurimin kombëtar ose sigurinë publike, ruajtjen e rendit 
publik, parandalimin e veprave penale, mbrojtjen e shëndetit apo të moralit, 
ose mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive të të tjerëve.

4. Të drejtat e parashtruara në paragrafin 1, në disa fusha të caktuara, mund 
t’u nënshtrohen disa kufizimeve të vendosura në përputhje me ligjin dhe të 
justifikuara nga interesi publik në një shoqëri demokratike.”

A. Pranueshmëria

1. Kundërshtimet paraprake të Qeverisë

(a) Mos qënia më viktimë
74. Qeveria parashtroi fillimisht se kërkuesja nuk ishte më viktime për shkeljen e 

pretenduar. Ajo u zhvendos në shtëpinë me qira në Vlaardingen në 2010; më 
pas, ishte rezidente për më shumë se gjashtë vjet në Rajonin Metropolitan të 
Roterdamit, në rrethana normale për një leje strehimi ishte e pranueshme që 
t’i lejonte asaj të banonte në një nga zonat e caktuara në Aktin për Problemet 
e Brendshme të Qytetit (Masat e Veçanta). Kufizimet për të cilat është bërë 
ankimi, nuk ishin zbatuar më.

75. Kërkuesja deklaroi, se ajo ishte detyruar të jetonte në kushte të parehatshme 
dhe të pashëndetshme, si rezultat i refuzimit të lejes së strehimit, e cila do të 
mundësonte që ajo të vendosej në një shtëpi të përshtatshme dhe të arritshme 
për nevojat e saj. Ajo gjithashtu pohoi se para se të vendosej atje ka shpenzuar 
1,000 euro për përmirësimin e banesës në rrugën B.

76. Sipas jurisprudencës së qëndrueshme të Gjykatës, një vendim ose masë e 
favorshme ndaj kërkuesit, mund të mjaftojë që t’i heqë atij/asaj statusin e 
“viktimës” për qëllime të Nenit 34 të Konventës, duke siguruar që autoritet 
kombëtare e kanë pranuar në mënyrë të shprehur apo në thelb, dhe më pas 
kanë akorduar shpërblim për shkeljen e Konventës (shih, O’Keeffe k. Ireland 
[GC], nr. 35810/09, § 115,GJEDNJ 2014 (ekstraktet)).

77. Në çështjen konkrete, megjithëse kërkuesja, tashmë kualifikohet për një leje 
strehimi që do ta lejonte atë të jetonte në Tarewijk, vendosi të jetonte në 
një komunë tjetër brenda zonës Metropolitane të Roterdamit, kombinuar 
ky fakt me skadimin e afatit për të përfituar nga kjo e drejtë. Nuk ka pasur 
ndonjë vendim për një masë në favor të kërkueses; asnjë pranim për shkelje 
të Konventës; dhe, a fortiori, asnjë shpërblim të akorduar ndaj saj.

78. Gjykata në këtë mënyrë e hedh poshtë këtë kundërshtim.
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(b) Asnjë disavantazh domethënës

79. Duke iu përgjigjur pretendimit të bërë nga kërkuesja se kishte shpenzuar 1,000 
EURO për të përmirësuar banesën e saj në Rrugën B., Qeveria argumentoi 
se vendimi i kërkueses për të realizuar këtë shpenzim, rezultonte nga një 
zgjedhje e bërë nga ajo vetë, para se të merrej ndonjë vendim autoriteti publik. 
Kërkuesja në këtë mënyrë nuk kishte pësuar ndonjë disavantazh për të cilin, 
Qeveria e paditur mund të ishte përgjegjëse.

80. Qeveria vuri në dukje, veç kësaj, se nuk ishte aplikuar për ndonjë leje ndërti-
more në adresën e mëparshme të kërkues në Rrugën A., ndërkohë që kërkuesja 
banonte atje, dhe nuk ishte kryer ndonjë punë e madhe rinovuese pasi ajo 
ishte larguar. Ky, dhe fakti se kërkuesja nuk kishte kërkuar një leje strehimi, 
pavarësisht se tani përmbushte kushtet për një leje të tillë, pavarësisht të 
ardhurave, tregonte se marrja e lejes nuk kishte domethënie të madhe për të. Se 
fundmi Qeveria referoi te Shefer k. Russia (dec.), nr. 45175/04, 13 Mars 2012.

81. Në përgjigje të argumentit të Qeverisë, kërkuesja parashtroi sërish se ajo ishte 
detyruar që të jetonte në kushte të pakëndshme për një periudhë të zgjatur. 
Ajo gjithashtu argumentoi se shpenzimi prej 1000 euro, të cilat ajo i kishte 
humbur, ishte i konsiderueshëm në krahasim me të ardhurat e saj. Kështu ajo 
kishte pësuar dëm të konsiderueshëm, si pasuror dhe jopasuror.

82. Sipas mendimit të Gjykatës, problematika e ngritur nga çështja, është nëse 
kërkuesja kishte apo jo të drejtë që të priste për t’u zhvendosur në banesën në 
Rrugën B.; Disavantazhi i saj lindi nga refuzimi i autoritetit publik që ta lejonte 
atë ta bënte një gjë të tillë, kur ajo dëshironte. E parë në këtë këndvështrim, 
çështja e dëmit, qoftë pasuror ose jo-pasuror, nuk ka domethënie të pavarur; 
ajo mund të lindë vetëm nëse Gjykata gjen një shkelje të të drejtave thelbësore 
të kërkueses.

83. Gjykata e kupton argumentin e Qeverisë, se nuk është bërë ndonjë rinovim i 
rëndësishëm në banesën në Rrugën A. në atë kohë, që nënkupton se kërkuesja, 
në vërtetë nuk kishte nevojë që të zhvendosej nga ajo shtëpi për arsye të 
lidhura me gjendjen e shtëpisë. Megjithatë, informacioni në dispozicion të 
Gjykatës është i pamjaftueshëm për të arritur në këtë konkluzion. Në çdo rast, 
Gjykata nuk e konsideron të nevojshme të rindërtojë faktet.

84. Gjithashtu nuk është sakaq e dukshme nga vendimi i kërkueses për të fituar 
të drejtën e qëndrimit në Vlaardingen dhe pamundësia e mëvonshme për të 
paraqitur një kërkesë të re për leje strehimi në Roterdam, se kërkuesja nuk 
kishte një interes të vërtetë në marrjen e një leje të tillë në kohën që ndodhen 
ngjarjet për të cilat është bërë ankim. Mbi të gjitha, në kohën kur kërkuesja u 
zhvendos nga Roterdami, ajo kishte shteruar mjetet e brendshme dhe kishte  
paraqitur një kërkesë pranë Gjykatës. Krahasimi me çështjen Shefer k. Rusisë, 
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që kishte të bënte me moszbatimin e një vendimi të brendshëm me interes 
relativisht të vogël financiar dhe karakterizohej nga mosveprimi i kërkueses 
për shtatë vjet, para se ajo të merrte ndonjë hap serioz të mëtejshëm, është i 
papërshtatshëm.

85. Duke qënë se nuk del në pah se kërkuesja ka pësuar ndonjë “dëm jo të 
rëndësishëm”, Gjykata, gjithashtu e hedh poshtë këtë kundërshtim.

(c) Actio popularis
86. Qeveria parashtroi se ankimi i kërkueses kishte për qëllim që ta detyronte 

qëverinë të siguronte një “zgjidhje strukturore për një problem të perceptuar”. 
Prandaj, kërkimi kishte natyrën e një actio popularis, dhe sipas këtij arsyetimi 
duhej të shpallej i papranueshëm.

87. Kërkuesja e pranonte se ajo e konsideronte problemin e ngritur në kërkim e saj 
si një problem strukturor. Megjithatë, ajo kishte një interes personal në kohën 
kur ajo paraqiti kërkimin në Gjykatë, pa u vendosur akoma në Vlaardingen.

88. Gjykata rithekson se, në mënyrë që të paraqitet një kërkesë në përputhje me 
Nenin 34, një person, organizatë jo qeveritare ose grup individësh, duhet të 
jenë të aftë të pretendojnë se “janë viktimë e një shkelje...të të drejtave të 
parashikuara në Konventë...” Në mënyrë që të pretendohet qënia viktimë e 
një shkelje, një person duhet të jetë ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë nga 
masa e kundërshtuar. Si pasojë, Konventa, nuk parashikon ngritjen e një  actio 
popularis për interpretimin e të drejtave të parashikuara në Konventë, ose të 
lejojë individët që të ankohen rreth një dispozite të ligjit kombëtar, thjesht 
sepse ata e konsiderojnë, pa u ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë nga ajo, 
se mund të jetë në kundërshtim me Konventën (shih, mes çështjeve të tjera,  
Burden k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 13378/05, § 33, GJEDNJ 2008, 
dhe Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu k. Rumanisë 
[GC], nr. 47848/08, § 101, GJEDNJ 2014).

89. Mund të jetë e vërtetë se dëshira e kërkueses ishte trajtimi i një fenomeni 
strukturor. Edhe nëse është kështu, duke patur parasysh se kërkuesja mund të 
pretendojë që ajo vetë është, ose ka qenë një “viktimë” e shkeljes së pretenduar, 
kjo nuk është e mjaftueshme për të mohuar kërkimin e saj para Gjykatës. 
Duhet rikujtuar se Gjykata nuk ekziston thjesht për të mbrojtur të drejtat e 
individëve, sado të rëndësishme te jenë. Detyra e Gjykatës, siç përcaktohet 
në nenin 19 të Konventës, është për të siguruar respektimin e angazhimeve të 
ndërmarra nga Palët e Larta Kontraktuese të kësaj Konvente dhe protokolleve 
të saj. Një gjë e tillë arrihet duke dhënë gjykimet dhe vendimet rast pas rasti, 
duke interpretuar dispozitat e Konventës në bazë të kërkesave të paraqitura në 
përputhje me nenet 33 dhe 34 të Konventës nga Palët Kontraktuese Lartë dhe 
personat, organizatat joqeveritare apo grupet e individëve që pretendojnë të 
jenë viktima të shkeljeve të të drejtave të tyre, respektivisht, dhe duke dhënë 
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mendime këshillimore për çështje brenda kompetencave të saj, sipas nenit 
47 të Konventës, me kërkesë të Komitetit të Ministrave (shih, në veçanti, 
Salah k. Holandës, nr. 8196/02, § 69, GJEDNJ 2006- IX (ekstrakte);. shih 
gjithashtu Loizidou kundër Turqisë (kundërshtimet paraprake), 23 mars 1995 
§ 70, seria A nr. 310).

90. Në çështjen konkrete, nuk ka dyshim se kërkuesja ishte ndikuar në mënyrë 
të drejtpërdrejtë dhe personalisht në refuzimin për leje strehimi, që do t’i 
mundësonte asaj të vendosej në shtëpinë, që në atë kohë, ishte zgjedhja e 
saj. Si pasojë kërkuesja mund të pretendojë që është “viktimë” e shkeljes së 
pretenduar dhe është në pozitë për të paraqitur çështjen para Gjykatës, dhe 
kundërshtimi i sa më lart duhet të mos pranohet.

2. Përfundimet për sa i përket pranueshmërisë
91. Gjykata konsideron se kërkimi ngre çështjet të faktit dhe ligjit, të cilat janë në 

mënyrë të mjaftueshme serioze dhe përcaktimi ityre do të varet nga shqyrtimi 
i meritave. Nuk ka bazë tjetër për ta deklaruar kërkimin si të papranueshëm. 
Gjykata në këtë mënyrë e deklaron atë si të pranueshëm.

B. Meritat

1. Argumentat para Gjykatës

(a) Qeveria
92. Qeveria pranon se ka pasur kufizim në të drejtën e kërkueses për të zgjedhur 

në mënyrë të lirë vëndbanimin.
93. Kufizimi në fjalë ishtë në “përputhje me ligjin”, duke qënë se kishte një bazë 

në aktin dhe legjislacionin dytësor të publikuar. Kërkesa në Parlament nga 
Ministri për Strehimin, Planifikimin Hapësinor, dhe Mjedis për një urdhër 
për caktimin/ndërtimin e një zone bie brenda fushëverprimit të Aktit për 
Problemet e Brendshme të Qytetit (Masat e Veçanta), ishte në formën e një 
dokumenti parlamentar dhe në këtë mënyrë i aksesueshëm nga publiku. Për 
më tepër, jo vetëm debatet në Parlament që kanë çuar në miratimin e Aktit për 
Problemet e Brendshme të Qytetit  (Masat e Veçanta), por gjithashtu zbatimi i 
tij në Roterdam, kanë patur vëmëndje të rregullt nga Media. Në këtë mënyrë, 
kërkesat e aksesueshmërisë dhe parashikueshmërisë ishin plotësuar.

94. Qëllimi legjitim i ndjekur nga masa ishte ruajtja e ordre public. Kjo gjë 
bëhej mes rregullimit të asksesit në lejet e strehimit për të parandaluar një 
rritje në përqëndrimin e grupeve të disavantazhuara socio ekonomikisht, ose, 
me fjalët e Qeverisë, “ndarje” të bazuar në të ardhurat në zona të veçanta, 
si rezultat i migrimit selektiv. Hyrja e grupeve të paprivilegjuara vendoste 
një kërkesë përkatësisht më të madhe në strukturat e sigurimeve shoqërore, 
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reduktonte mbështetjen për aktivitetet dhe shërbimet ekonomike, pengonte 
integrimin, kërcënonte sigurinë publike, dhe çonte në rritjen e krimit. 
Kufizimet e përkohshme për një hyrje të tillë lejonintë bëheshin përmirësime 
të qëndrueshme përmes masave të tjera, që tashmë ishin zbatuar dhe priteshin 
frytet e tyre.

95. Masat e tjera kanë të bëjnë me trajtimin e mbipopullimit të paligjshëm dhe 
të pronarëve mashtrues të pronave, iniciativat e përbashkëta mes punëtorëve 
të rinj dhe policisë, shkollimin shtesë dhe kujdesin për fëmijët e moshës 
për shkollë, duke përfshijnë ekipe të integruara të policisë në komunitet, 
investime shtesë për përmirësimin e shtëpive jashtë standarteve, dhe një qasje 
të personalizuar për personat me probleme varësie, të pastrehët dhe ata që 
shfaqin sjellje antisociale.

96. Autoriteteve sociale të komunës së Roterdamit u është kërkuar që t’i sigurojnë 
Ministrit se zonat e listuara në aplikimin e tyre, prezantonin një akumulim të 
problemeve, në pikën që caktimi ishte i nevojshëm. Në këtë rast, Ministri 
kishe vlerësuar se komuna po bënte çfarë ishte e mundur për të trajtuar 
problemet, por pavarësisht kësaj, masa shtesë lidhur me disa lagje të veçanta 
ishin të nevojshme.

97. Masat e kundërshtuara ishin të përkohshme, duke qenë se ishin urdhëruar 
vetëm për një periudhë maksimumi katër vjeçare. Ndërkohë që ky afat mund 
të zgjatej për një periudhë të mëtejshme katër vjeçare, kjo nënkuptonte se 
situata dhe nevoja e vazhdueshme e masave do të vlerësohej në detaje çdo 
katër vjet.

98. Së fundmi, nevojitej që të përcaktohej se kishte akoma shtëpi të mjaftueshme 
në rajon për të përmbushur nevojat e atyre që kërkonin shtëpi, ndaj të cilëve 
nuk mund të jepej një leje strehimi për një zonë të veçante, si rezultat i caktimit 
të një zone në përputhje me Aktin.

99. Në lidhje me rrethanat e veçanta të kërkueses, Qeveria vëren se kërkuesja 
nuk kualifikohej për një leje strehimi, që të merrte një shtëpi në Rrugën B. në 
atë kohë, sepse ajo nuk kishte të ardhura nga puna dhe nuk kishte jetuar në 
Roterdam për të paktën gjashtë vjet. Ajo nuk kishte paraqitur rrethana mjaft 
bindëse për të marrë një leje strehimi në bazë të klauzolës së vështirësisë, 
të tilla si një urgjencë mjekësore, ose për shembull një situatë që kishte të 
bënte me dhunën. As nuk ishte treguar se banesa e saj në Rrugën A. ishte në 
gjendje veçanërisht të keqe, duke qënë se në atë kohë nuk ishte kërkuar leje 
për rinovimin të saj.

100.Së fundmi, fakti i thjeshtë se kërkuesja kishte qënë rezidente në Tarewijk 
kur Akti për Problemet e Brendshme të Qytetit (Masat e Veçanta) dhe masat 
zbatuese hynë në fuqi, nuk i jep të drejtë asaj, per se, për një leje strehimi 
për t’u zhvendosur në një banesë tjetër në Tarwewijk. Personat të cilët 
banonin tashmë në zonat e caktura dhe dëshironin të zhvendoseshin, por nuk 
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i përmbushinin kërkesat, ishin të lirë që të vendoseshin në një nga zonat të 
cilat Qeveria i quante “një nga shumë banesat e përshtatshme, në dispozicion 
jashtë këtyre zonave”, kjo kontribuonte në arritjen e qëllimeve të Aktit.

(b) Kërkuesja
101.Kërkuesja parashtroi se masat për të cilat është bërë ankim nuk ishin të 

përshtatshme për problemet të cilat ato supozohet të zgjidhnin. Qëllimi ishte 
për të përmirësuar cilësinë e jetës në pjesë të caktuara të Roterdamit, duke 
parandaluar grupet e privuara socio ekonomikisht për të marrë leje qëndrimi 
atje. Megjithatë, është reflektuar në raportin e vitit 2007 të vlerësimit se në 
mes të korrikut të vitit 2006 dhe në fund të korrikut të vitit 2007 vetëm 184 
kërkesa për leje strehimi ishin refuzuar, nga një total prej 2,835 kërkesash 
(shih paragrafin 47 më lart); kjo sugjeronte se nuk kishte asnjë lidhje 
shkakësore midis reduktimit në cilësinë e jetës në zonat në fjalë dhe rritjes 
së numrit të banorëve pa të drejta socio-ekonomike. Në mënyrë të ngjashme, 
në bazë të vlerësimit të raportit të vitit 2009, i cili mbulonte kohën e ngjarjve 
që është bërë kërkimi, nga “afërsisht 6,000” aplikantë për një leje strehimi 
vetëm 342 ishin hedhur poshtë, 215 nga të cilat ishin bazuar në kërkesën për 
të ardhurat. Nga këta persona, më pak se gjysma kishin gjetur një shtëpi, në 
një vend tjetër në Roterdam.

102. Duke iu përgjigjur sugjerimit të nënkuptuar në argumentin e Qeverisë, 
se procesi legjislativ kishte qenë i përpiktë dhe i legjitimuar në mënyrë 
demokratike, kërkuesja pohoi se mosmiratimi i procesit ishte shprehur nga 
dy organe qeveritare. Ajo vuri në dukje kriticizmin e përfshirë në raportin 
e Komisionit për Trajtim të Barabartë (shih paragrafin 43 më lart) dhe 
mendimin e Këshillit të Shtetit (shih paragrafin 20 më lart).

103. Në mënyrë më të përgjithshme, kërkuesja vuri në pikëpyetje lidhjen mi-
dis të ardhurave të ulëta dhe trazirave. Në parashtrimet e saj, pjesa e 
vogël e kërkimeve të refuzuara për leje strehimi, nëse merren së bashku 
me përkeqësimin e cilësisë së jetës vënë në dukje nga ana e raporteve të 
vlerësimit në Tarwewijk, se një lidhje e tillë nuk ekziston. Për më tepër, 
personat me të ardhura të ulëta nga burime të ndryshme, nga përfitimet e 
sigurimeve shoqërore, apo të lidhur me papunësinë, apo disa pensionistëve, 
nuk u ishte refuzuar rezidenca në zonat në fjalë. Së fundi, arsye të tjera 
për uljen e cilësisë së jetës në zonat në fjalë të sugjeruara nga raportet e 
vlerësimit përfshinin fluksin e banorëve të rinj nga Evropa Qendrore dhe 
Lindore dhe me origjinë jo Europiane.

104. Lidhur me situatën e saj, kërkuesja argumentoi se ajo nuk kishte historik krimi-
nal dhe as histori të një sjelljeje të keqe. Për më tepër, ajo jetonte në Tarwewijk 
kur ajo aplikoi për leje strehimi, kështu që vendosja e saj në një adresë të re, në 
të njëjtën zonë, nuk do të kishte shtuar probleme të tjera sociale në atë zonë.
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2. Vlerësimi i  Gjykatës

(a) Aplikueshmëria e Nenit 2 të Protokollit Nr. 4
105. Gjykata vëren që në fillim se kërkueses, e cila si një shtetase hollandeze, 

ishte në mënyrë të ligjshme në territorin e shtetit të saj, i ishte refuzuar një 
leje strehimi që do ta lejonte atë të vendosej me familjen e saj në një pronë të 
zgjedhur vetë. Nënkuptohet se kjo pronë ishte në të vërtetë në dispozicion të 
saj në kushtet që ajo ishte e gatshme dhe e aftë për t’i përmbushur. Për këtë 
arsye padyshim që ka pasur një “kufizim” në “lirinë e saj për të zgjedhur 
vendbanimin”, në kuptim të nenit 2 të Protokollit Nr 4. Kjo dispozitë 
konsiderohet se është shkelur, vetëm nëse “kufizimi” në këtë çështje është i 
justifikuar në bazë të paragrafit të tretë ose të katërt.

106. Kufizimi për të cilin është bërë ankim, ndikon vetëm të drejtën e kërkueses 
për të zgjedhur vendbanimin, jo të drejtën për lirinë e lëvizjes ose të drejtën 
për t’u larguar nga vendi. Nuk i drejtohet asnjë individi, apo individëve të 
veçantë, por ka aplikim të përgjithshëm në zona të veçanta (dmth, Zonat 
të kufizuara brenda qytetit të Roterdamit). Gjykata, pra, do ta konsiderojë 
atë sipas paragrafit të Nenit 2 të Protokollit Nr. 4, i cili lidhet në mënyrë të 
drejtpërdrejtë më shumë me paragrafin e parë, sesa me të tretin.

107. Për të qënë në përputhje me Nenin 2  § 4 të Protokollit Nr. 4, kufizimi në 
fjalë duhet të jetë imponuar “në përputhje me ligjin” dhe “të jetë justifikuar 
nga interesi publik në një shoqëri demokratike”.

(b) Nëse kufizimi në fjalë ishte në “përputhje me ligjin”
108. Nuk ka dyshim se imponimi i një kërkese për leje strehimi në zonat në 

fjalë ka qenë në përputhje me ligjin vendas, pra, me Aktin për Problemet e 
Brendshme të Qytetit (Masa të veçanta) dhe Ligjin për Strehimin të komunës 
së Roterdamit të vitit 2003 (versioni i vitit 2006, në fuqi në atë kohë).

(c) Nëse kufizimi në fjalë “justifikohet nga interesi publik 
     në një shoqëri demokratike”

109. Mbetet për t’u vendosur nëse kufizimi në fjalë ishte i “justifikuar nga interesi 
publik në një shoqëri demokratike”. Për të qënë kështu, duhet të jetë ndjekur 
një “qëllim legjitim” dhe duhet të ketë pasur një “marrëdhënie të arsyeshme 
proporcionaliteti midis mjeteve të zbatuara dhe qëllimit që kërkohej të 
arrihej”.

i. Interesi i ligjshëm

110. Kufizimi në çështje kishte për qëllim të minimizonte përkeqësimin e zonave 
të varfëra të brendshme të qytetit dhe të përmirësonte në përgjithësi cilësinë 
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e jetës. Nuk mund të ketë asnjë dyshim se ky është një qëllim i cili është i 
ligjshshëm i ndjekur nga legjislaturat dhe planifikuesit e qytetit. Sigurisht që 
as kërkuesja nuk sugjeron ndryshe.

ii. Proporcionaliteti
 
a. Parimet e aplikueshme
 

111. Çështja konkrete kërkon nga Gjykata të peshojë të drejtën e individit për të 
zgjedhur vendbanimin e tij ose të saj, ndaj zbatimit të një politike publike që 
qëllimisht refuzon një gjë të tillë.

112. Vihet në dukje se një shtet, në përputhje me Konventën mund të miratojë masa 
të përgjithshme të cilat aplikohen në situata të para caktuara, pavarësisht nga 
faktet individuale të secilit rast, edhe nëse kjo mund të rezultojë në raste 
veçanërisht të vështira (shih Ždanoka k. Letonisë [GC], nr. 58278/00, §§ 112-
115, GJEDNJ 2006- IV, dhe Animal Defenders International k. Mbretërisë 
së Bashkuar [GC], nr. 48876/08, § 106, GJEDNJ 2013 (ekstrakte)).

113. Për të përcaktuar proporcionalitetin e masës së përgjithshme, Gjykata së pari 
duhet të vlerësojë alternativat legjislative në themel të saj. Cilësia e shqyrtimit 
parlamentar dhe gjyqësor të domosdoshmërinë së masës është e një rëndësie 
të veçantë në këtë drejtim, duke përfshirë funksionimin e marzhit përkatës të 
vlerësimit. Gjithashtu është e rëndësishme të merret në konsideratë rreziku 
i abuzimit, nëse një masë e përgjithshme duhet të vendoset, rrezik i cili 
është kryesisht në dorë të shteteve për t’u vlerësuar. Aplikimi i një mase 
të përgjithshme ndaj fakteve të çështjes mbetet, megjithatë, ilustrues për 
ndikimin e saj në praktikë dhe material për sa i përket proporcionalitetit 
(shih Animal Defenders, cituar më lart, § 108, me referenca të mëtejshme). 
Rrjedh se sa më bindëse të jenë justifikimet e përgjithshme për masën e 
përgjithshme, aq më pak rëndësi do t’i japë Gjykata ndikimit të saj në një 
rast të veçantë (Animal Defenders, § 109).

114. Duke iu kthyer Nenit 2 të Protokollit Nr. 4 në veçanti, Gjykata thekson 
fillimisht bashkëveprimin e dukshëm mes lirisë për të zgjedhur vendbanimin 
dhe lirisë për të respektuar banesën e dikujt (Neni 8 i Konventës). Në 
të vërtetë, Gjykata ka aplikuar në një rast të mëparshëm në mënyrë të 
drejtpërdrejtë arsyetimin lidhur me lirinë për respektimin e banesës së një 
personi, për një kërkesë sipas Nenit 2 të Protokollit Nr. 4 (shih Noack dhe të 
Tjerët k. Gjermanisë (dhjetor), GJEDNJ 2000-VI). Në këtë mënyrë, Gjykata 
do të marrë fillimisht në konsideratë jurisprudencën e saj, sipas këtij Neni.

115. Duhet theksuar, megjithatë, se nuk është e mundur aplikimi i të njëjtës 
analizë sipas nenit 2 § 4 të Protokollit Nr. 4, dhe sipas nenit 8 § 2, pavarësisht 
ndërveprimit midis dy dispozitave. Gjykata është shprehur se neni 8 nuk 
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mund të interpretohet sikur jep të drejtën për të jetuar në një vend të caktuar 
(shih Ward k. Mbretërisë së Bashkuar, (dhjetor), Nr. 31888/03, 9 nëntor 
2004 dhe Codona k. Mbretëria e Bashkuar (dhjetor), nr. 485/05, 7 shkurt 
2006). Në të kundërt, liria për të zgjedhur vendbanimin është në zemër të 
nenit 2 § 1 të Protokollit Nr 4, dispozitë e cila do të bënte të pavlefshme të 
gjitha kuptimet, në qoftë se në parim nuk u kërkon shteteve Kontraktuese 
për të përshtatur preferencat individuale në këtë çështje. Prandaj, çdo 
përjashtim nga ky parim duhet të diktohet nga interesi publik në një shoqëri 
demokratike.

116. Parimet e aplikueshme gjenden në jurisprudencën e Gjykatës; edhe pse e 
zhvilluar sipas Nenit 8 të Konventës dhe Nenit 1 Protokolli Nr.1 respektivisht, 
parimet i kapërcejnë këto nene të veçanta.

Parimet janë si më poshtë:
(a)  Gjykata, në kuadër të nenit 1 të protokollit nr.1 ka mbajtur qëndrimin se sfera 

të tilla si strehimi, të cilat shoqëritë moderne i konsiderojnë si një nevojë 
parësore sociale dhe që luajnë një rol qendror në mirëqenien dhe politikat 
ekonomike të Shteteve Kontraktuese, mundet që shpesh të konsiderohen 
si një formë rregullimi nga ana e shtetit. Në këtë sferë, vendimet nëse, dhe 
nëse po kur, mund t’i lihen plotësisht lojës së forcave të tregut të lirë, ose 
nëse duhet të jenë subjekt i kontrollit shtetëror, si dhe zgjedhja e masave për 
sigurimin e nevojave për strehim të komunitetit dhe të kohës për zbatimin e 
tyre, domosdoshmërisht përfshin shqyrtimin e çështjeve komplekse sociale, 
ekonomike dhe politike. Konsiderimi si i natyrshëm i faktit se marzhi i 
vlerësimit në dispozicion të organit ligjvënës në zbatimin e politikave 
ekonomike dhe sociale duhet të jetë i gjërë, Gjykata në shumë raste ka 
deklaruar se do të respektojë gjykimin e organit ligjvënës kur është në interes 
të “publikut” ose në interesin e “përgjithshëm”, vetëm nëse ai vendim është 
haptazi pa një bazë të arsyeshme.  (shih, mutatis mutandis, Hutten-Czapska 
k. Polonisë [GC], nr. 35014/97, § 166, GJEDNJ 2006VIII, me referenca të 
mëtejshme). Më konkretisht, Gjykata ka pranuar se në një zonë komplekse dhe 
të vështirë si ajo e zhvillimit të qyteteve të mëdha, shteti gëzon një hapësirë   
të gjerë vlerësimi në mënyrë që të zbatojë politikën e tij për planifikimin 
e qytetit (shih Ayangil dhe të tjerëk. Turqisë, nr. 33294/03, § 50, 6 dhjetor 
2011).

(b) Kur konsiderata të përgjithshme të politikave sociale dhe ekonomike kanë 
lindur në kontekstin e Nenit 8, që kanë të bëjnë me të drejtat e një rëndësie 
kryesore, lidhur me identitetin e individit, vetëvendosjen, integritetin fizik 
dhe moral, ruajtjen e marrëdhënieve me të tjerët dhe një vendosjen në një 
vend të sigurt në komunitet, fusha e lirisë së vlerësimit varet nga konteksti i 
çështjes, ku rëndësi e veçantë i jepet masës së ndërhyrjes në sferën personale 
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të kërkuesit (shih Connors k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 66746/01, § 82, 
27 maj 2004;.. McCann kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr 19009/04, § 49, 
GJEDNJ 2008 dhe Zehentner k Austrisë, nr 20082/02, § 57, 16 korrik 2009)…

(c) Kur diskrecioni për të ndërhyrë në gëzimin e një të drejte të Konventës, si ajo 
në fjalë në çështjen konkrete, i është dhënë autoriteteve kombëtare, masat 
mbrojtëse procedurale në dispozicion të individit do të jenë veçanërisht 
materiale në përcaktimin nëse shteti i paditur, kur ka përcaktuar kuadrin 
rregullator, ka qëndruar brenda marzhit të tij të vlerësimit. Në të vërtetë është e 
vendosur në jurisprudencën e Gjykatës që, ndërsa neni 8 nuk përmban kërkesa 
të qarta procedurale, procesi i vendimmarrjes që çon në masat e ndërhyrjes 
duhet të jetë i drejtë dhe i tillë që të përballojë respektimin e interesave të 
garantuara për individin nga Neni 8 (shih ., midis çështjeve të tjera, Buckley 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, 25 shtator 1996, § 76, Raportet e Gjykimeve 
dhe vendimeve 1996-IV; Chapman, cituar më lart, § 92; Connors, cituar më 
lart, § 83, dhe Zehentner, cituar më lart, § 58).

(d) Është gjithashtu e përshtatshme, në mënyrë që të vlerësohet proporcionaliteti i 
ndërhyrjes, të ekzaminohen mundësitë e shtëpive alternative që ekzistojnë (shih 
Winterstein dh të Tjerët k. Francës, nr. 27013/07, § 159, 17 Dhjetor 2013).

117. Gjykata do të marrë parasysh faktet e çështjes në fjalë, sipas kësaj linje.

b. Aplikimi i parimeve të mësipërme në çështjen konkrete
118. Në çështjet që rrjedhin nga kërkimet individuale detyra e Gjykatës nuk 

është shqyrtimi i legjislacionit përkatës ose praktikës në mënyrë abstrakte; 
ajo duhet aq sa të jetë e mundur të kufizojë veten, pa parë kontekstin e 
përgjithshëm, të shqyrtojë çështjet e ngritura nga çështja para saj (shih, 
midis çështjeve të tjera, Guincho kundër Portugalisë, 10 korrik 1984, § 39, 
seria A nr 81..; . Pisano k. Italisë (rrëzim) [GC], nr 36732/97, § 48, 24 tetor 
2002;.. Van Anraat k.Holandës (dhjetor), nr 65389/09, § 75, 6 korrik 2010; 
dheS.H dhe të tjerët kundër. Austrisë [GC], nr.57813/00, § 92, GJEDNJ, 
2011).Si rrjedhojë, detyra e Gjykatës nuk është të zëvendësojë autoritetet 
kompetente kombëtare në përcaktimin e politikave më të përshtatshme për 
rregullimin e aksesit në strehim.

119. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet roli thelbësisht subsidiar 
i mekanizmit të Konventës. Autoritetet kombëtare kanë legjitimitet të 
drejtpërdrejtë demokratik dhe janë, ashtu siç është shprehur Gjykata në shumë 
raste, në parim në një pozicion më të mire se një gjykatë ndërkombëtare për të 
vlerësuar nevojat dhe kushtet lokale. Në çështjet e politikës së përgjithshme, 
në të cilën mendimet brenda një shoqërie demokratike mund të ndryshojnë 
gjerësisht në mënyrë të arsyeshme, rolit të brendshëm të politikë bërësve u 
duhet dhënë peshë e veçantë (shih, për shembull, Maurice k. Francës [GC], 
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nr. 11810/03 , § 117, GJEDNJ 2005-IX, dhe S.A.S k. Francës [GC], nr. 
43835/11, § 129, GJEDNJ 2014 (ekstrakte)).

120. Marzhi i Shtetit, në parim shtrihet edhe për vendimin e tij për të ndërhyrë në 
zonën e përcaktuar dhe, pasi ka ndërhyrë, për parashikimin e rregullave të 
hollësishme në mënyrë që të arrihet një ekuilibër mes interesave publike dhe 
private. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se zgjidhjet e arritura nga legjislativi 
janë përtej shqyrtimit të Gjykatës. I takon Gjykatës të shqyrtojë me kujdes 
argumentet e marra në konsideratë gjatë procesit legjislativ dhe që kanë 
çuar në zgjedhjet që janë bërë nga legjislativi për të përcaktuar nëse është 
arritur  një balancë e drejtë ndërmjet interesave  të shtetit dhe të atyre që 
preken direkt nga këto zgjedhje legjislative (shih, mutatis mutandis, S.H 
dhe të tjerët k. Austrisë, cituar më lart, § 97, dhe Parrillo k. Italisë [GC], nr. 
46470/11, § 170, 27 gusht 2015).

121. Për sa i përket sfondit legjislativ dhe të politik të çështjes, Gjykata së pari 
vëren se autoritetet vendase konsideruan se duhet të adresonin rritjen e 
problemeve sociale në veçanti në zonat e brendshme të qytetit të Roterdamit, 
që rezultojnë nga varfërimi i shkaktuar nga papunësia dhe një tendencë që 
veprimtaria fitimprurese ekonomike të transferohet diku tjetër. Ata kërkuan 
që të  kufizonin këto trende duke favorizuar banorët e rinj të ardhurat e të 
cilëve ishin të lidhura me veprimtaritë fitimprurese ekonomike të tyre, të 
kaluar ose të tanishme (shih paragrafët 21 dhe 23 më lart). Për këtë qëllim u 
miratua Akti për Problemet e Brendshme të Qytetit.

112. Ministrit kompetent i kërkohet nga Neni 17 i Aktit për t’i raportuar Parlamentit 
çdo pesë vjet për efektivitetin e Aktit dhe efektet e tij në praktikë, siç ishte 
bërë në fakt më 18 korrik 2012 (shih paragrafin 62 më lart).

123. Duke konsideruar se masat e adoptuara kishin pasur sukses, autoritetet e 
brendshme e kishin zgjatur efektin e tyre, duke i lidhur ato me një program 
njëzet vjeçar, i cili përfshinte investime publike të konsiderueshme (shih 
paragrafin 63-64 më lart).

124. Kufizimet në fjalë janë të përkohshme dhe të kufizuara gjeografikisht, 
caktimi i zonave të veçanta të vlefshme për më shumë se katër vjet në një 
kohë (shih nenin 5(2) të Aktit për Problemet e Brendshme të Qytetit (Masat 
e Veçanta); paragrafi 18 më lart).

125. Në të njëjtën kohë, e drejta e individëve në pamundësi për të gjetur banesë 
të përshtatshme njihet nga klauzola mbrojtëse e mishëruar në Aktin për 
Problemet e Brendshme të Qytetit (Masat e Veçanta): së pari, Neni 5 (1), e cila 
kërkon që Këshilli Lokal t’i sigurojë Ministrit se ka banesa të mjaftueshme 
në dispozicion në nivel lokal për ata që nuk kualifikohen për leje strehimi; 
së dyti, Neni 7 (2), i cili parashikon se përcaktimi i një zone në bazë të 
këtij Akti, do të revokohet nëse ka banesa alternative të pamjaftueshme në 
dispozicion në nivel lokal për të prekurit; dhe së treti, klauzola individuale e 
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vështirësisë e parashikuar nga Neni 8 (2) (shih paragrafin 18 më lart).
126. Është e natyrshme, se proçesi legjislativ përfshin kriticizmin e propozimeve 

legjislative, Kërkuesja tërhoqi vëmendjen e Gjykatës për kritikat nga 
Komisioni për Trajtimin e Barabartë, ndaj një versioni të mëparshëm 
të Ligjit për Strehimin të Roterdamit (i cili, Gjykata vëren, nuk është në 
diskutim në çështjen konkrete) dhe nga Këshilli i Shtetit, versioni i parë 
i propozimit legjislativ qeveritar. Duke lexuar historinë legjislative të 
Aktit për Problemet e Brendshme të Qytetit (masat e veçanta), shihet se 
kundërshtimet e ngritura ishin adresuar nga Qeveria, dhe Parlamenti në 
vetvete shqetësohej për kufizimin e efekteve të dëmshme. Në fakt, klauzolat 
mbrojtëse të përmenduara në paragrafin e mësipërm, i detyrohen shumë 
ndërhyrjes së drejpërdrejtë parlamentare.

127. Në këto rrethana, Gjykata nuk mund të konstatojë se politika e vendimeve të 
marra nga autoritetet vendase janë haptazi pa baza të arsyeshme. Sigurisht 
diferenca midis numrit të lejeve të strehimit të dhëna dhe të refuzuara (shih 
paragrafët 47 dhe 53 më lart), e cila në parashtrimet  e kërkueses tregonte 
se masa në fjalë ka qënë joefektive, nuk mundet në vetvete të justifikojë një 
konstatim të tillë, në qoftë se vetëm për shkak të interpretimit të saj injorohet 
roli i organeve të banesave sociale në ndarjen e shtëpive (shih paragrafët 48 
dhe 52 më lart) dhe numri i aplikimeve për një leje strehimi që nuk ka arritur 
deri në përfundimin e tyre (shih paragrafin 53 më lart).

128. Disponueshmëria e zgjedhjeve alternative nuk nënkupton në vetvete se 
masa në fjalë ishte e pajustifikuar; ajo përbën një faktor, ndërmjet të tjerëve, 
që është i rëndësishëm për përcaktimin nëse mjetet e zgjedhura mund të 
konsiderohen si të arsyeshme dhe të përshtatshme për arritjen e qëllimit 
legjitim të ndjekur.

 Duke siguruar që ndërhyrja të mbetet brenda këtyre kufijve, të cilët Gjykata, 
në pikëpamje të konsideratave të mësipërme, mendon se janë përmbushur, 
nuk i takon Gjykatës që të konstatojë nëse masa për të cilën është bërë 
ankim, përfaqësonte zgjidhjen më të mirë për  t’u përballur me problemin, 
ose nëse diskrecioni i Shtetit duhej ushtruar në një mënyrë tjetër (shih, 
mutatis mutandis, James dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar, 21 shkurt 
1986, § 51, Seria A nr. 98; Mellacher dhe të tjerët k. Austrisë, 19 Dhjetor 
1989, § 53, Seria A nr. 169; Blečić k. Kroacisë [GC], nr. 59532/00, § 67, 
GJEDNJ 2006III; dheAnimal Defenders, cituar më lart, § 110).

129. Duke konkluduar në këtë mënyrë se pala e paditur kishte, në parim, të drejtë 
për të adoptuar legjislacionin dhe politikat në fjalë, Gjykata tani i kthehet 
aplikimit në çështjen konkrete.

130. Kërkuesja u zhvendos në Roterdam në Maj 2005; ajo në këtë mënyrë, 
nuk i kishte plotësuar gjashtë vjet rezidencë në Zonën Metropolitane 
të Roterdamit, në kohën e vendimeve për të cilat është bërë ankim. Të 
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ardhurat e saj konsistonin ekskluzivisht në përfitimet e asistencës sociale. 
Ajo nuk i vërtetoi kryetarit, anëtarit të këshillit të Roterdamit dhe gjykatave 
administrative se situata e saj personale ishte e tillë për të aplikuar kluzolën 
e vështirësisë. Refuzimi i lejes së strehimit, që do ta kishte lejuar atë të 
vendosej në banesën në Rrugën B., ishte në këtë mënyrë në përputhje me 
ligjin dhe politikën e zbatueshme.

131. Arsyeja e deklaruar nga kërkuesja për t’u vendosur në banesën e ofruar nga 
pronari i saj në Rrugën B. ishte se për nevojat e saj për banim, ndërtesa ishte 
më e përshtatshme se shtëpia e saj në Rrugën A.: ishte më e gjerë, kishte 
një kopsht dhe me sa duket ishte në gjendje më të mirë. Kërkuesja nuk ishte 
penguar asnjëherë që të vendosej në një shtëpi në Roterdam, në zonat që 
nuk mbulohen nga legjislacioni në fjalë. Megjithatë ajo nuk ka deklaruar 
asnjë arsye, bindëse ose arsye tjetër, për të cilën ajo dëshironte të jetonte në 
Tarwewijk në vend të zonave të tjera të qytetit të Roterdamit, ose në Zonë 
Metropolitane të Roterdamit, ku mund të kenë pasur në dispozicion shtëpi 
të tjera të përshtatshme.

132. Është i rëndësishëm fakti se kërkuesja është kualifikuar për një leje strehimi 
në bazë të legjislacionit, që nga maji i vitit 2011, ka jetuar për një periudhë 
të pandërprerë prej gjashtë vjetësh në Rajonin Metropolitan të Roterdamit 
(shih paragrafët 68 dhe 69 më lart). Megjithatë, ajo është akoma në banesën 
e saj aktuale në Vlaardingen.

133. Gjykata nuk ka asnjë arsye të dyshojë se kërkuesja ishte një person me 
një sjellje të mirë dhe nuk përbënte asnjë kërcënim për rendin publik; në 
të vërtetë Qeveria nuk e kundërshtoi kërkuesen për këtë pikë. Megjithatë, 
kjo nuk mund në vetvete të jetë e mjaftueshme që të konsiderohet më e 
rëndësishme se interesi publik, i cili përcaktohet nga aplikimi i qëndrueshëm 
i politikave të ligjshme publike.

134. Në këtë mënyrë, në këto rrethana, Gjykata nuk mund të konstatojë se Kryetari 
dhe Anëtari i Këshillit të Roterdamit kishin detyrimin të përmbushnin 
preferencat e kërkueses.

135. Si përfundim, Gjykata thekson se nuk ka pasur mungesë mbrojtje të përshta-
tshme për kërkuesesn, në procesin vendimmarrës të çështjes së saj.

136. Në këtë mënyrë, nuk ka pasur shkelje të Nenit 2 të Protokollit Nr. 4.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA

1. Deklaron, në mënyrë unanime, kërkimin si të papranueshëm;
2. Mban qëndrimin, me pesë vota pro dhe dy kundër, se nuk ka pasur shkelje të 

Nenit 2 të Protokollit Nr.4 të Konventës.
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Hartuar në anglisht, dhe njoftuar me shkrim në 23 Shkurt 2016, në përputhje 
me Rregullin 77 §§ 2 dhe 3 të Rregullores së Gjykatës.

StephenPhillips     Luis López Guerra
     Kancelar               Kryetar

Në përputhje me nenin 45 § 2 të Konventës dhe rregullin 74 § 2 të Rregullores 
së Gjykatës, mendimi i pakicës i gjyqtarëve López Guerra dhe Keller i është 
bashkëngjitur këtij vendimi.

  L.L.G. 
            J.S.P.

MENDIMI I PËRBASHKËT I PAKICËS I GJYQTARËVE 
LÓPEZ GUERRA DHE KELLER

1.  Me keqardhje ne nuk biem dakort me konstatimet e shumicës se nuk ka pasur 
shkelje të Nenit 2 të Protokollit Nr. 4 të Konventës në çështjen konkrete, i 
cili është një nga shumë pak kërkimet që ngre problematika themelore lidhur 
me të drejtën e shtetasve për të zgjedhur vendbanimin në mënyrë tëlirë, që 
është paraqitur para Gjykatës deri më sot. Ne konsdiderojmë se pyetja nëse 
paragrafi 2 i Protokollit Nr. 2, paragraf 3 ose paragrafi 4, aplikohet në çështjen 
konkrete, kërkon një përgjigje të menduar më mirë se ajo që është dhënë nga 
shumica (I). Për më tepër, çështja ngre një problem themelor, domethënë atë 
se cilin nivel shqyrtimi duhet të zbatojë Gjykata në shqyrtimin e një kufizimi 
individual për të drejtën për të zgjedhur vendbanimin lirisht (II.)Ne nuk mund 
të pajtohemi me arsyetimin e shumicës dhe për këtë arsye konkludojmë se e 
drejta e kërkuesit sipas nenit 2 të Protokollit nr 4 është shkelur (III.).

2.  Faktet e çështjes konkrete janë veçanërisht “goditëse”. Kërkuesja, një 
shtetase holandeze e cila është një nënë beqare me dy fëmijë të mitur, jetonte 
në Tarwewijk nga viti 2005 në një apartament me një dhomë, një zonë e 
caktuar si “e nxehtë” sipas Aktit për Problemet e Brendshme të Qytetit (Masat 
e Veçanta). Ajo nuk kishte të kaluar kriminale, nuk ishte e  njohur për ndonjë 
sjellje shqetësuese dhe nuk kishte shkaktuar asnjëherë probleme në banesën 
e saj. Megjithatë, ajo ishte e varfër dhe jetonte me asistencë sociale. Ajo i 
përket grupeve të paprivilegjuara nga ana socio-ekonomike, një “e metë” në 
vetvete ku, sipas nenit 8 të Aktit për Problemet e Brendshme të Qytetit (masa 
të veçanta), ishte e mjaftueshme për të kufizuar të drejtën e saj për të zgjedhur 
lirisht vendbanimin, për aq kohë sa ajo ende nuk kishte jetuar në Rajonin 
Metropolitan të Roterdamit për gjashtë vjet.
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3.  Vetëm fakti që kërkuesja jetonte në një dhomë të vetme me dy fëmijët e saj 
ishte shkak për ankth me pasoja të prekshme, si për kërkuesen dhe fëmijët 
e saj; për këtë arsye, ajo kërkoi që të vendosej në një apartament më të 
përshtatshëm me tre dhoma dhe me një kopsht në Tarwewijk. Kërkesa e saj 
për një leje strehimi u refuzua në mars të vitit 2007, për arsyet e përmendura 
më lart. Një kufizim i lirisë së kërkues për të zgjedhur vendbanimin e saj 
konsiderohej, në këtë mënyrë, i nevojshëm nga ana e shtetit, sepse kërkuesja, 
apo më saktësisht varfëria e kërkueses, përbënte një kërcënim për ordre 
public,ose për një tjetër “interes publik në një shoqëri demokratike” brenda 
kuptimit të paragrafit 3 dhe 4, respektivisht të nenit 2 të Protokollit nr.4.

4. Para se të ekzaminojmë nëse masa në fjalë në çështjen konkrete ishte e 
nevojshme në një shoqëri demokratike, si fillim do të donim të adresonim 
dallimin midis paragrafit 3 dhe 4 të Nenit 2 të Protokollit Nr. 4, duke marrë 
parasysh si  travaux préparatoires lidhur me atë Nen dhe interpretimin e 
Nenit të ngjashëm në Paktin Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike 
të Kombeve të Bashkuara (Neni 12 ICCPR – shih paragrafin 71 të vendimit).

I. Dallimi midis paragrafit 3 dhe 4 të Nenit 2 të Protokollit Nr. 4
5.  Në paragrafin 106 të vendimit, gjykata argumenton se paragrafi i katërt i nenit 

2 të Protokollit nr 4 është i zbatueshëm për çështjen konkrete. Ky argument 
bazohet në faktin se kufizimi në Nenit 8 të Aktit për Problemet e Brendshme 
të Qytetit (masat e veçanta) nuk i drejtohet individëve, por ka zbatim të 
përgjithshëm “në zonat e veçanta”. Prandaj, shumica, konsideron se faktet 
e çështjes në fjalë duhet të analizohen në bazë të kriterit të “interesit publik” 
të sanksionuar në paragrafin 4 të nenit 2 të Protokollit Nr 4. Zbatueshmëria 
e paragrafëve 3 ose 4 nuk është ndikuar nga një dallim i tillë. Kufizimet në 
paragrafin 4 lidhen me zona të veçanta, ku “mund të jetë e nevojshme, për 
arsye legjitime, dhe vetëm në interes të publikut, në një shoqëri demokratike, 
vendosja e kufizimeve për të cilat nuk mund të jetë gjithmonë e mundur 
vendosja brenda konceptit të “ordre public”  (shih Raportin Shpjegues në 
nenin 2 të Protokollit nr 4, § 18).

6.  Përfshirja e paragrafit 4 në Nenin 2 të Protokollit Nr 4, vjen për shkak se 
Këshilli i Komisionit Europian të Ekspertëve për të Drejtat e Njeriut 
refuzoi të përfshijë një klauzolë në dispozitën që lejon kufizimet në bazë të 
mirëqenies ekonomike, për shkak të shqetësimit se një klauzolë e tillë do të 
lejonte abuzimet nga shtetet (ibid., § 15 (a) dhe 18). Anëtarët e Komisionit e 
konsideruan atë si një hap prapa për të lejuar kufizime të bazuara thjesht mbi 
baza ekonomike (ibid., § 15 (f)), që do të thotë se një kufizim në të drejtën 
për të zgjedhur vendbanimin e dikujt që bazohet vetëm në të ardhurat nuk 
mund të justifikohet në bazë të kësaj dispozite (në kontrast me formulimin e 
paragrafit 2 të nenit 8 të Konventës, ku “mirëqenia ekonomike e vendit”, është 
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përmendur në mënyrë të qartë; shih gjithashtu paragrafin 22 më poshtë).
7. Për të kuptuar qëllimin e Nenit 2 të Protokollit Nr 4, duhet gjithashtu të 

merren parasysh ndryshimet e bëra gjatë procesit të hartimit të legjislacionit 
nga ana e Komitetit të Ekspertëve. Dispozita është hartuar me qëllim për të 
përdorur “fjalët në kuptimin e tyre më të gjerë të mundshëm, kur përcaktohen 
rregullat ekuivalente me parimet e përgjithshme të së drejtës”, të tilla si liria 
për të zgjedhur vendbanimin (ibid., § 9). Kjo do të thotë se, për të parandaluar  
abuzimet nga ana e shteteve, liritë e garantuar në paragrafin 1 të nenit 2 të 
Protokollit Nr 4 duhet të ketë kuptimin më të gjerë të mundshëm dhe duhet 
që të jetë rrallë subjekt i kufizimeve.

8.  Pra, paragrafi 4 i Nenit 2 të Protokollit Nr. 4 është i zbatueshëm vetëm nëse 
një kufizim ka të bëjë me zona të veçanta. Megjithatë, duke qënë se ndërhyrjet 
duhet të zbatohen në mënyrë prapavepruese, është e diskutueshme nëse ky 
kriter është i mjaftueshëm në vetvete. Dikush mund të argumentojë, në bazë 
të historisë së hartimit të Nenit dhe faktit se shtetasit e shteteve anëtare kanë 
të drejtën absolute de facto të qëndrimit në territorin e shtetit të tyre sipas 
nenit 12 ICCPR38,  se një kufizim sipas paragrafit 4 është i mundur vetëm në 
zona të caktuara gjatë situatave emergjente, në analogji me kufizimet në lirinë 
e lëvizjes (shih Landvreugd k. Holandës, nr. 37331/97, § 71, 4 qershor 2002, 
dhe Olivieira k. Holandës , nr. 33129/96, § 56, GJEDNJ 2002-IV).

9.  Për këto arsye, ne kemi dyshime për zbatueshmërinë e paragrafit 4 në 
çështjen konkrete dhe në këtë drejtim, e konsiderojmë arsyetimin e Gjykatës 
si të justifikuar në mënyrë të pamjaftueshme. Dallimi merr rëndësi duke pasur 
parasysh se paragrafi 4 mbulon kufizimet, në fusha të caktuara, që synojnë 
“interesin publik në një shoqëri demokratike”, ndërsa paragrafi 3 lejon vetëm 
kufizimet për ruajtjen e ordre public. Nocioni i fundit është më i ngushtë se i 
mëparshmi. Megjithatë, edhe nëse duhet arritur në përfundimin se paragrafi 4 
është i zbatueshëm, është e nevojshme për t’iu përgjigjur një pyetjeje të dytë 
në lidhje me testin që do të aplikohet nga Gjykata.

II. Testi i nevojës
10. Pyetja kryesore e ngritur në çështjen konkrete  lidhet me proporcionalitetin e 

ndërhyrjes në të drejtën e kërkuesit sipas Nenit 2 të Protokollit Nr. 4, që është 
justifikohet nga interesi publik në një shoqëri demokratike. Kufizimi i së 
drejtës së kërkueses për të zgjedhur vendbanimin e saj në çështjen konkrete, 
është në zemër të Nenit 2 të Protokollit Nr. 4. Ky fakt do të thotë se nevojitet 
shqyrtimi strikt nga Gjykata.

11. Megjithatë, në paragrafin 113 të vendimit, shumica konsideron se sa më 
bindës të jetë arsyetimi i përgjithshëm për një masë, aq më pak rëndësi do 

38 Manfred Noak, Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike. CCPR Commentary, 
Kehl, Strasbourg, Arlington 1993, Neni 12, paragrafi 8.
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t’i japë Gjykata ndikimit të saj në një çështje të veçantë, duke i dhënë shtetit 
një hapësirë më të gjerë  vlerësimi. Ne nuk pajtohemi me këtë arsyetim. Pse 
duhet një kufizim të jetë i “justifikuar” ose “i nevojshëm” vetëm për shkak 
se masa kufizuese është e një natyre të përgjithshme? Sipas mendimit tonë, 
pyetja vendimtare duhet të jetë, nëse aplikimi individual i kufizimit, duhet të 
bazohet në një masë të përgjithshme apo individuale, konfliktet me thelbin 
e të drejtave të garantuara nga Konventa. Është e rëndësishme që të kihet 
parasysh se edhe kur Shtetet gëzojnë një liri të gjerë vlerësimi, “vlerësimi 
përfundimtar nëse ndërhyrja është e nevojshme, mbetet objekt i shqyrtimit 
nga Gjykata për përputhmërinë me kërkesat e Konventës” (shih Winterstein 
dhe të tjerët k. Francës, nr. 27013/07, §§ 147-148, 17 tetor 2013) dhe se 
Shtetet duhet të jenë në gjendje për të parashtruar “arsye të rëndësishme dhe 
të mjaftueshme” që justifikojnë këto kufizime (shih S. dhe Marper kundër. 
Mbretërisë së Bashkuar [GC ], nr. 30562/04 dhe 30566/04, §§ 101-102, 
GJEDNJ 2008).

12. Shumica deklaron në paragrafët 114-117 të vendimit se parimet e zhvilluara 
në jurisprudencë, lidhur me çështjet sipas nenit 8 të Konventës dhe nenit 1 të 
protokollit nr.1 janë të zbatueshme për të drejtën për të zgjedhur vendbanimin. 
Megjithatë, kërkuesja nuk ka ngritur ndonjë çështje në lidhje me strehimin ose 
mirëqenien sociale. Ky fakt e bën në mënyrë dogmatike të papërshtatshme 
aplikimin e jurisprudencës së sipërpermendurndërmjet analogjisënë çështjen 
konkrete.

13. Në bazë të jurisprudencës së cituar më lart, shumica i akordon organeve 
ligjvënëse të brendshme një hapësirë   të gjerë vlerësimi në zbatimin e 
politikave sociale dhe ekonomike dhe në përcaktimin e asaj se çfarë është në 
interesin “publik” ose “të përgjithshëm” (shih paragrafët 116, 118 dhe 120 
të vendimit). Megjithatë, fushëveprimi i shtetit për të miratuar vendimet e 
politikave dhe zbatimin e tyre nuk është në diskutim në këtë rast; as masat 
e ndryshme të politikave nën Aktin për Problemet e Brendshme të Qytetit 
(Masave të Posaçme) nuk janë në shqyrtim në mënyrë të përgjithshme. 
Përkundrazi, Gjykata duhet të sqarojë nëse masa individuale në lidhje me 
kërkuesen ishte në përputhje me Nenin 2 të Protokollit Nr 4.

14. Për të përcaktuar nëse një masë ishte e nevojshme në një shoqëri demokratike, 
është e rëndësishme të kihet parasysh se duke kufizuar zgjedhjen e lirë të 
vendbanimit të personave të cilët paraqesin një kërcënim për publikun mund 
të justifikohet vetëm në interes të të drejtave të të tjerëve, kur një kufizim i 
tillë është i nevojshëm, proporcional dhe nuk është diskriminues.39Ne jemi 
të mendimit se, meqë masa është e lidhur me burimin e të ardhurave dhe 
në mënyrë të nënkuptuar e lidhur me përkatësinë sociale dhe gjinore të 
personave në fjalë, testi i aplikueshëm është testi i nevojës, i parashikuar në 

39 Manfred Noëak, op.cit., paragrafi 48.
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nenin 14 të Konventës. Nëse Gjykata dëshiron të hauzojë disa frymëzime 
nga jurisprudenca ekzistuese për të vendosur mbi çështjen konkrete, parimet 
e zbatueshme në lidhje me diskriminimin duhet të ishin konsideruar si të 
rëndësishëm. Siç u tha në Vrountou k. Qipros (nr. 33631/06, § 75, 13 tetor 
2015), “Progresi i barazisë gjinore është sot një objektiv i madh në Shtetet 
anëtare të Këshillit të Evropës dhe arsye të rëndësishme do të duhen të 
parashtrohen, para se një ndryshim i tillë në trajtim të mund të konsiderohet 
se është në përputhje me Konventën”. Në përgjithësi, mund të thuhet se të 
varfërit janë një grup i rrezikuar në vetvete,40 dhe se kufizimet e aplikuara për 
këtë grup duhet të sigurojnë një “marrëdhënie të arsyeshme proporcionaliteti 
midis mjeteve të përdorura dhe qëllimit që kërkohet të realizohet” (shih IB 
k. Greqisë, § 78, nr. 552/10, GJEDNJ 2014)..; Në këtë kontekst, marzhi i 
vlerësimit të Shtetit duhet të jetë gjithashtu më i ngushtë (Kiyutin k. Rusisë, 
nr. 2700/10, § 63, KEDNJ 2011).

15. Në këtë mënyrë ne konkludojmë se “parimi i proporcionalitetit nuk kërkon 
thjesht që masa e zgjedhur të jetë e përshtatshme në parim për arritjen 
e qëllimit që kërkohet. Duhet të tregohet gjithashtu se ishte e nevojshme, 
në mënyrë që të arrihej ky qëllim, për të përjashtuar kategori të caktuara 
njerëzish… nga fusha e aplikimit të dispozitave në fjalë” (shih Vallianatos 
dhe të tjerët k. Greqisë, nr. 29381/09 and 32684/09, § 85, GJEDNJ 2013).

III. Aplikimi në çështjen konkrete
16. Pyetja e vetme e ngritur në çështjen konkrete është nëse refuzimi i lejes së 

qëndrimit bazuar në arsyetimin se kërkuesja nuk kishte jetuar në Tarwewijk 
për një minimum prej gjashtë vjetësh dhe varësia nga asistenca sociale ishin 
të nevojshme në një shoqëri demokratike.

17. Konsiderimi i lirisë për të zgjedhur vendbanimin, në varësi nga sa vite ka 
jetuar ai person më parë në një zonë të caktuar, ka një ndikim shumë të ashpër 
në personin në fjalë. Pengimi për t’u zhvendur në një zonë të njohur për shkak 
se ai person nuk ka jetuar atje për gjashtë vite është veçanërisht i vështirë 
për familjet. Shumica nuk e ka adresuar as këtë pyetje. Sipas mendimit tonë, 
banorët që jetojnë tashmë në një zonë “të nxehtë” nuk duhet të detyrohen 
të zhvendosen, pasi qëllimi i ndjekur – që parandalon një rritje të numrit të 
njerëzve të varfër që kanë nevojë për kujdes dhe mbështetje sociale në një 
zonë të “nxehtë” –sigurisht mund të arrihet me mjete të tjera (shih paragrafin 
23 më poshtë). Përveç kësaj, nuk duket se ka ndonjë justifikim bindës për 
kërkesën gjashtë vjeçare. Sidomos për fëmijët e vegjël, kjo periudhë kohore 
është shumë e gjatë. Është po aq e diskutueshme pse një kërkesë e tillë duhet 
të zbatohet për të gjithë ata që nuk janë rezidentë të rinj në zonë.

40 Laurens Lavrysen, “Strengthening the Protection of Human Rights of Persons Living in Pover-
ty under the ECHR”, 33(3) Netherlands Quarterly of Human Rights (2015), 293–325.
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18. Megjithatë, shumë më shqetësuese, është kufizimi i bazuar në të ardhurat. 
Kufizim, jo vetëm që çon në stigmatizimin e të varfërve, por në mënyrë 
indirekte krijon diskriminim në bazë të racës dhe gjinisë, pasi njerëzit e prekur 
më rëndë nga papunësia janë emigrantë dhe nënat beqare. Sipas mendimit 
tonë, pra, masa e kontestuar nuk kualifikohet si e nevojshme në një shoqëri 
demokratike. Të varfërit në vetvete nuk përbëjnë një kërcënim për sigurinë 
publike, as nuk janë sistematikisht shkak i krimit, dhe qëllimi legjitim i 
Aktit për Problemet e Brendshme të Qytetit (Masa të veçanta) - nevoja për 
të përmbysur e kufizuar përkeqësimin e varfërisë në zonat e brendshme të 
qytetit - mund të arrihet me anë të masave të tjera politike që nuk janë të 
lidhura me karakteristikat personale.

19. Në çështjen konkrete, kufizimi ka pasur edhe pasoja paradoksale të parandalimit 
të kërkueses nga përmirësimi i kushteve të saj personale të jetesës. Argumenti 
i shumicës në paragrafin 131 të vendimit, se kërkuesja nuk ka parashtruar 
arsye të tjera për dëshirën për t’u vendosur në një apartament më të gjerë 
është i gabuar, kërkuesja ka të drejtë të zgjedhë lirisht vendbanimin e saj, dhe 
ajo nuk është e detyruar që ta justifikojë këtë zgjedhje. Në kundërshtim me 
shumicën, konsiderojmë se është e kuptueshme se kërkuesja nuk u vendos 
sërish në Tarwewijk, pasi u transferua në Vlaardingen (shih paragrafin 132 
të aktgjykimit). Nuk dihet për Gjykatën nëse apartamenti në Tarwewijk do të 
kishte qenë në ende dispozicion, dhe është gjithashtu e qartë se zhvendosja 
gjeneron kosto dhe është e vështirë, sidomos për fëmijët.

20. Është gjithashtu e kuptueshme se pse Gjykata ka refuzuar që të marrë në 
konsideratë faktin se kërkuesja, nënë e dy fëmijëve të vegjël, nuk përbënte një 
rrezik për rendin publik (shih paragrafin 133 të vendimit). Kjo është kryesore 
për të përcaktuar proporcionalitetin e masës në fjalë. Në këtë mënyrë, në 
arrijmë në konkluzionin se ishte jo proporcional refuzimi i lejes së strehimit 
kërkueses, dhe klauzola e vështirësisë duhet të ishte aplikuar në rastin e saj.

21. Për më tepër, komenti i Komitetit të Përgjithshëm të të Drejtave të Njeriut të 
Kombeve të Bashkuara Nr. 27 mbi Nenin 12 të ICCPR në mënyrë eksplicite 
deklaron se “komiteti ka kritikuar dispozitat që u kërkojnë individëve të 
aplikojnë për leje për të ndryshuar vendbanimin ose për të kërkuar aprovim 
nga autoritetet lokale për vendin e destinacionit”.41 Prandaj, ne konsiderojmë 
që një kufizim në zgjedhjen e vendbanimit të dikujt në bazë të të ardhurave 
nuk plotëson testin e nevojës dhe kërkesat e proporcionalitetit. Kjo linjë 
argumentimi është mbështetur edhe nga fakti se Këshilli i Komitetit Europian 
të Ekspertëve për të Drejtat e Njeriut e hoqi dispozitën që shprehte  kufizimet 
që janë të nevojshme për mirëqenien ekonomike të vendit (shih paragrafin 7 
më sipër), e cila dallon në mënyrë të qartë neni 2 i Protokolli nr 4 nga neni 

41 UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 27: Article 12 (Freedom of 
Movement), 2 Nëntor 1999, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, paragrafi 14 and 16.
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8 § 2 i Konventës (për kushte të rrepta në lidhje me nenin e fundit, shih 
Hasanbasic k. Zvicrës, nr. 52166/09, § 59, 11 qershor 2013).

IV. Përfundime
22. Sipas mendimit tonë, për arsyet e përmendura më lart, në çështjen konkrete 

është shkelur e drejta e kërkuesit për të zgjedhur vendbanimin.
23. Megjithatë, mendimi ynë nuk duhet keqinterpretuar. Ne pranojmë se proble-

met me të cilat përballen zonat e varfra janë reale dhe serioze dhe është pa 
dyshim e ligjshme përpjekja për të përmirësuar këto zona, dhe kjo është e një 
rëndësie parësore për të shmangur getozimin e tyre. Megjithatë, politika të tilla 
nuk duhet të lidhen me karakteristikat personale. Synimet e lartpërmendura 
mund të arrihen përmes masave të tilla si, ulje e taksave për bizneset e vogla, 
planifikimi urban që favorizon apartamentet më luksoze, rinovimi i shtëpive 
të braktisura, duke eliminuar qiradhëniet e paligjshme, blerjen e banesave me 
cilësi të ulët, dhe sigurimin e më shumë mësuesve dhe kujdesit në shkolla.

24. Çdo legjislacion sterotip, veçanërisht kur përfshin stigmatizimin e të varfërve, 
është në vetvete problematik. Po aq të rrezikshëm janë kufizimet e bazuara 
në baza të një çështjen konkrete,tilla si, të dhënat penale (shih paragrafin 
67 të vendimit), sëmundjet apo raca. Vendimi aktual dështon të njohë faktin 
se përjashtimi i grupeve të cënueshme në bazë të karakteristikave personale 
të individëve, duke pasur parasysh efektin e vet stigmatizues nuk mund të 
ndryshojnë lehtësisht dhe është më problematik.
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Në çështjen Guberina k. Kroacisë,

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

Işıl Karakaş, President,
Nebojša Vučinić,
Paul Lemmens,
Valeriu Griţco,
Ksenija Turković,
Jon Fridrik Kjølbro,
Georges Ravarani,gjyqtar, 

dhe Stanley Naismith, Rregjitrues Seksioni,

Pas shqyrtimit me dyer të mbyllura dha vendimin më 23Shkurt 2016,
Jep vendimin si më poshtë:

PROCEDURA
1. Çështja e ka zanafillën në ankimin (nr. 23682/13) kundër Republikës së 

Kroacisë depozituar në Gjykatë sipas nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen 
e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore ( “Konventa”) nga një shtetas 
kroat, Z. Joško Guberina ( “aplikanti”), më 28 mars në vitin 2013.

2. Ankuesi u përfaqësua nga Znj V. Terhaj, avokate në Zagreb, i ndihmuar nga 
Z. C. Cojocariu, një avokat i kualifikuar në Rumani dhe me bazë në Londër. 
Qeveria Kroate (“Qeveria”) u përfaqësua nga Agjenti i tyre, Znj Š. Stažnik.

3. Kërkuesi u ankua ndaj aplikimit të padrejtë të legjislacionit tatimor vendas 
dhe pretendon diskriminimin në këtë drejtim, në kundërshtim me nenin 8 të 
Konventës dhe nenit 1 të Protokollit nr.1 të marra veç dhe në lidhje me nenin 
14 të Konventës, dhe të nenit 1 të Protokollit nr.12.

4. Më 17 korrik 2013 ankesat në bazë të nenit 1 të Protokollit nr.1 të marra veç 
dhe në lidhje me nenin 14 të Konventës, dhe në bazë të nenit 1 të Protokollit 
Nr 12, u komunikohen Qeverisë. Më 25 mars 2014, Kryetari i Seksionit të 
cilit i kaloi çështja vendosi të therrasë  palët, sipas Rregullës 54 § 2 (c) të 
Rregullores së Gjykatës, që të paraqesin vërejtjet e mëtejshme në lidhje me 
çështjet e ngritura në bazë të nenit 8 të marrë vetëm dhe në lidhje me nenin 
14 të Konventës.

5. Përveç kësaj, komentet e palës së tretë janë pranuar bashkarisht nga Bashkimi 
Kroat i Shoqatave të Personave me Aftësi të Kufizuara (SOIH), Evropian 
Disability Forum (EDF) dhe International Disability Alliance (IDA) (Neni 36 
§ 2 të Konventës dhe Rregulli 44 § 3 të rregullores së Gjykatës).
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FAKTET
I. RRETHANAT E ҪËSHJES

6. Kërkuesi ka lindur në 1969 dhe jeton aktualisht në Samobor. 

A.  Rethanat e Ҫështjes
7.  Kërkuesi kishte në pronësi një banesë në Zagreb në katin e tretë të një ndërtese 

banimi, ku ai jetonte me gruan e tij dhe dy fëmijët.
8.  Në vitin 2003, tre vjet pasi ai kishte blerë banesën, gruaja e aplikantit lindi 

fëmijën e tyre të tretë. Fëmija ka lindur me aftësi të kufizuara të shumëfishta 
fizike dhe mendore.

9.  Pas lindjes fëmija ka pësuar një numër trajtimesh mjekësore dhe gjendja e tij 
ishte nën mbikëqyrjen e vazhdueshme të shërbimeve kompetente të kujdesit 
social. Në prill të vitit 2008 një komision ekspertësh ka diagnostikuar fëmijën  
me paralizë cerebrale te pashërueshme, vonesë të rëndë mendore dhe epilepsi. 
Në shtator të vitit 2008 shërbimet sociale e deklaruan fëmijën 100 për qind 
me aftësi të kufizuara.

10. Ndërkohë, në shtator 2006, parashtruesi i kërkesës bleu një shtëpi në Samobor, 
dhe në tetor 2008 ai e shiti banesën e tij. Sipas ankuesit, arsyeja për blerjen e 
një shtëpie ishte fakti se ndërtesa në të cilën apartamenti i tij ishte vendosur 
nuk kishte ashensor dhe për këtë arsye nuk i plotëson nevojat e fëmijës së tij 
me aftësi të kufizuara dhe familjes së tij. Në mënyrë të veçantë, ishte shumë 
e vështirë për të marrë djalin e tij nga banesa për ta vizituar  një mjek, ose për 
ta çuar atë në fizioterapi dhe në kopësht ose në shkollë, dhe për të përmbushur 
nevojat e tij të tjera sociale.

B. Proceset në lidhje me kërkesën e ankuesit për përjashtim nga taksat.
11. Më 19 tetor 2006, pasi kishte blerë shtëpinë në Samobor, aplikanti paraqiti 

një kërkesë për përjashtimin e taksave tek autoritetet tatimore. Ai u mbështet 
në nenin 11 (9) të Ligjit për Taksat e Transferimit të Pronave të Paluajtshme, 
i cili ka dhënë një mundësi të përjashtimit tatimor për një person i cili ishte 
duke blerë një apartament ose një shtëpi në mënyrë për të zgjidhur nevojat e 
tij ose të saj të banimit, dhe në qoftë se ai ose ajo, apo anëtarët e familjes së tij, 
nuk kanë një banesë ose shtëpi kanë plotësuar nevojat e tyre për strehim (shih 
paragrafin 24 më poshtë). Në kërkesën e tij ankuesi argumentoi se shtepia 
që zotëronte nuk i plotëson nevojat e banimit të familjes së tij pasi ajo ishte 
shumë e vështirë, dhe në fakt bëhet e pamundur, për të çuar fëmijën e tij 
me aftësi të kufizuara nga kati i parë në atë të tretë, pa ashensor, duke pasur 
parasysh se ai qëndronte në një karrocë. Prandaj, ankuesi parashtroi se ai 
kishte blerë shtëpi në mënyrë që të zgjidhë nevojat e djalit të tij.

12. Më 6 maj 2009 Zyra Samobor Tax (Ministarstvo Financija - Porezna uprava, 
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Područni ured Zagreb, Ispostava Samobor) hodhi poshtë kërkesën e ankuesit 
me deklaratën e mëposhtme:

 “Neni 11 i Ligjit për Taksat e Transferimit të Pronave të Paluajtshme... parashikon 
një përjashtim të taksave për qytetarët të cilët kane blerë pronën e tyre të parë të 
vërtetë me të cilën ato kanë  zgjidhur nevojat e tyre për strehim në kushtet në të cilat 
duhet të kenë kënaqur kumulativisht, duke përfshirë kërkesat që debitori tatimor, ose 
anëtarëte tij ose të familjes, nuk kanë një banesë ose një shtëpi që plotëson nevojat 
e tyre për strehim. Gjatë procedurës është konstatuar se debitori tatimor Joško 
Guberina kishte në pronësi një banesë 114,49 metra katror,   në Zagreb ..., të cilën ai 
e kishte shitur më 25 nëntor 2008 për të ... Duke pasur parasysh se sipërfaqja e kësaj 
pasurie të paluajtshme, dhe në funksion të numrit të anëtarëve të menjëhershëm të 
debitorit tatimor të familjes (pesë), për të kënaqur nevojat e banimit të debitorit 
tatimor dhe familjes së tij të menjëhershme, brenda kuptimit të nenit 11 (9.3) të Ligjit 
për Taksat e Transferimit të  Pronave të  Paluajtshme, dhe duke pasur parasysh  për  
të kënaqur të gjitha nevojat për strehim në drejtim të kërkesave të higjienës dhe 
teknike si dhe infrastrukturën bazë (energji elektrike, ujë dhe qasje në shërbimet  e 
tjera publike), sipas nenit 11 (9.5) të Ligjit për Taksat e Transferimit të  Pronave 
të Paluajtshme, debitori tatimor nuk përmbush kushtet kumulative të parashikuara 
sipas nenit 11 (9) të Ligjit për Taksat e Transferimit të Pronave të Paluajtshme. U 
vendos, pra, siç u përmend në pjesën operative [të vendimit]. “

13. Zyra e Taksave Samobor  i urdhëroi aplikantit për të paguar 83,594.25 kuna 
kroate (HRK, rreth 11.250 euro) në tatime.

14. Kërkuesi apeloi kundër vendimit të mësipërm të Ministrisë së Financave 
(Ministarstvo Financija, Samostalna služba za drugostupanjski upravni 
postupak, në tekstin e mëtejmë: “Ministria”), dhe më 6 korrik 2009, Ministria 
hodhi poshtë ankesën e tij si të pabazuar, duke miratuar arsyetimin e Zyrës së 
Taksave Samobor. Pjesa përkatëse e vendimit thotë:

 “Ligji per Taksat e Transferimit të Pronave të Paluajtshme (Gazeta Zyrtare, nr. 69 / 
07-153 / 02) parashikon në nenin 11 (9) për një përjashtim të taksave për qytetarët 
të cilët kanë blerë pronën e tyre të parë të vërtetë me të cilat janë zgjidhur nevojat 
e tyre për strehim.Më tej siguron kushtet të cilat qytetari duhet të përmbushë në 
mënyrë që ajo të konsiderohet se ai ose ajo nga  blerja e pronës së  parë e të vërtetë 
me të cilën ai ose ajo ka zgjidhur  nevojat e tij ose të saj të banimit. Në lidhje me 
këtë një nga kushtet, siç parashikohet në nenin 9.5, kërkon që qytetari dhe anëtarët e 
familjes së tij të menjëhershëm nuk kanë një pronë të patundshme (banesë ose shtëpi) 
për plotësimin e nevojave të tyre për strehim; dhe neni 9.6 është kusht që qytetari 
dhe anëtarët e familjes së tij nuk duhet të kenë në pronësi të tyre një banesë ose një 
shtëpi pushimi ose një tjetër pronë të një vlere të rëndësishme. Një tjetër pronë ne 
një vlerë të konsiderueshme është edhe një pjesë e tokës ku ndërtimi është i lejuar 
apo lokalet, ku qytetari apo anëtarët e familjes së tij  të ngushtë nuk kryejnë një biznes 
apo veprimtari të regjistruar, dhe vlera e pronës së paluajtshme është e ngjashme me 
vleren e pronës së patundshme (banesë apo shtëpi), të cilin qytetari blen.

 Duke pasur parasysh raportin e dispozitave të cituara dhe fakteve të rastit të krijuar 
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padyshim gjatë procedurës, Ministria konsideron se trupi i shkallës së parë në 
mënyrë korrekte refuzon kërkesën e ankuesit për përjashtimin e taksave ... E drejta 
e përjashtimit të taksave ekziston nëse qytetari ose anëtarët e tij ose  anëtarët e  saj 
të ngushtë të familjes, në momentin e blerjes të pronës së patundshme nuk zotërojnë, 
një tjetër pronë të paluajtshme për të plotësuar nevojat e tyre për strehim ose një 
banesë, një shtëpi pushimi ose pronë tjetër te vërtetë të një vlere të konsiderueshme. 
Pasi kjo nuk është rasti në çështjen në fjalë, duke qenë se ankuesi në momentin e 
blerjes të shtëpisë të kishte në pronësi një banesë në Zagreb ... më te madhe se prona 
e patundshme që po blinte në lidhje me të cilin ai kërkonte përjashtimin nga taksat, 
kjo nuk mund të thuhet se duke blerë shtëpi ankuesi bleu pronën e parë e të vërtetë 
me të cilën ai zgjidhi nevojat e tij për strehim.”

15. Më 7 shtator 2009, ankuesi depozitoi një ankim administrativ në Gjykatën 
e Lartë Administrative (Visoki upravni sud Republike Hrvatske), duke 
argumentuar se në vendimet e tyre organet e ulëta kanë injoruar gjendjen e tij 
të veçantë të familjes dhe në veçanti aftësinë e kufizuar të fëmijës së tij dhe 
kështu nevojat për strehim të familjes së tij. Sipas pikëpamjes së ankuesit, 
ishte e nevojshme për të njohur në rastin e tij të veçantë ekzistencen e një 
ashensori në ndërtesë, ishte e njëjta kërkesë e rëndësishme infrastrukturore 
si qasje në ujë dhe energji elektrike në përgjithësi. Ai gjithashtu theksoi se 
shtëpia ishte prona e parë e vërtetë në lidhje me të perjashtimin që bën ligji.

16. Më 21 mars 2012 Gjykata e Lartë Administrative hodhi poshtë padinë e  
kërkuesit si të pabazuar, duke miratuar arsyetimin e organeve më të ulëta 
administrative. Pjesa përkatëse e gjykimit thotë:

 “Duke pasur parasysh se sipërfaqja e apartamentit të cilin kërkuesi ka në pronësi, 
kënaq nevojat e pesë anëtarëve të familjes së paditësit (dispozita 9.3) dhe se banesa 
në fjalë ishte e pajisur me infrastrukturën bazë dhe higjienës dhe kërkesat teknike, 
i pandehuri në mënyrë korrekte arriti në përfundimin se paditësi, në rastin e dhënë, 
nuk  plotëson  kushtet për një përjashtim të taksave të përcaktuar në nenin 11 (9) të 
Taksës të Kalimit në Pronësi të Pronës.

 Argumentat nga veprimi administrativ nuk kanë efekt në një vendim tjetër në këtë 
çështje administrative dhe për këtë arsye gjykata konsideron se vendimi i kundërshtar 
nuk ka shkelur ligjin në dëm të paditësit.”

17. Më 25 Maj 2012, ankuesi depozitoi një ankesë kushtetuese para Gjykatës 
Kushtetuese (Ustavni sud Republike Hrvatske) duke u mbështetur në nenin 
14 të Kushtetutës dhe duke pretenduar, ndër të tjera, se, duke pasur parasysh 
nevojat specifike të akomodimit të familjes së tij për shkak të paaftësisë 
së fëmijes se tij, ai kishte qenë i diskriminuar nga një aplikim i padrejtë i  
legjislacionit tatimor përkatës. Ai argumentoi në mënyrë të veçantë që auto-
ritetet kompetente administrative kishin dështuar për të korrigjuar pabarazinë 
faktike që rrjedh nga situata e tij e  veçantë në lidhje me kuptimin përgjithësisht 
të nënkuptuar të afat kërkesave themelore infrastrukturore qe përmbushin  
nevojat e banimit të familjes së tij.
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18. Më 26 Shtator 2012, Gjykata Kushtetuese, ka miratuar arsyetimin e organeve 
më të ulta, duke hedhur poshtë ankesën kushtetuese të kërkuesit si të pabazuar 
për arsye se nuk ka pasur shkelje të të drejtave të tij kushtetuese. Në mënyrë 
të veçantë, pasi ka shqyrtuar ankesat e tij nga pikëpamja e së drejtës për një 
gjykim të drejtë, Gjykata Kushtetuese u shpreh se asnjë çështje nuk u ngrit në 
lidhje me ankesat e tjera të referuara nga aplikanti.

19. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese i është dërguar përfaqësuesit të aplikantit më 
11 tetor 2012.

C. Informacione të tjera relevante
20. Qeveria ka ofruar një raport të Ministrisë së Politikave Sociale dhe Rinisë 

(Ministarstvo Socijalne Politike Mladih) të 6 nëntorit 2013, sipas të cilit 
fëmija i ankuesit kishte marrë ndihmë monetare mujore në vlerë prej HRK 
1000 (rreth 130 euro) në periudhën në mes të 19 janarit 2006 dhe 10 shtatorit  
2012 dhe shuma e HRK 625 (rreth 80 euro) nga 11 shtator 2012 e tutje. 
Përveç kësaj, ai kishte qenë i angazhuar në aktivitete të ndryshme të asistencës 
terapeutike dhe sociale, dhe për periudhën nga 29 qershor 2010 dhe 2 tetor 
të vitit 2011, grus së ankuesit i ishte akorduar një status i veçantë në lidhje 
me aftësinë e kufizuar të fëmijës së tij gjatë periudhës që ajo, ndër të tjera, ka 
marrë HRK 2500 (rreth 300 euro) në muaj.

21. Sipas kërkuesit, shpenzimet vjetore  lidhen me nevojat e veçanta të të birit 
shumës së tij,të disa HRK 80,000 (rreth 10,400 euro). Kjo ka të bëjë HRK 
28,800 për fizioterapi; HRK 4,500 për terapi në të folur; HRK 900 për një 
neurolog; HRK 7,200 për qetësues; HRK 21.175 për një karrige me rrota (dhe 
shteti ofron një përkrahje shtesë HRK 8,900); HRK 7,200 për terapi në not; 
dhe HRK 9150 për transportin e përditshem në qendrën e kujdesit ditor për 
dhjetë muaj.

II. LIGJI PËRKATËS DHE PRAKTIKA E BRENDSHME

A. Legjislacioni i brendshëm përkatës
1. Kushtetuta

22. Dispozitat përkatëse të Kushtetutës së Republikës së Kroacisë (USTAV 
Republike Hrvatske, Gazeta Zyrtare nr. 56/1990, 135/1997, 8/1998, 113/2000, 
124/2000, 28/2001, 41/2001, 55/2001, 76/2010, 85/2010 dhe 5/2014), si më poshtë:

Neni 14
“Të gjithë në Republikën e Kroacisë do të gëzojnë të drejtat dhe liritë e tyre, 

pavarësisht nga raca, ngjyra, seksi, gjuha, feja, bindja politike apo fetare, origjina 
kombëtare ose sociale, pasuria, lindja, edukimi, statusi social apo karakteristika 
të tjera.
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Të gjithë janë të barabartë para ligjit. “

Neni 34
“Banesa është e padhunueshme ...”

Neni 35
“Çdo njeri ka të drejtën e respektimit dhe mbrojtjen ligjore të tij apo jetës 

private dhe familjare të saj, dinjitetit, reputacionit dhe nderit.”

Neni 48
“E drejta e pronësisë do të jetë e garantuar ...”

2. Akti i Gjykatës Kushtetuese
23. Pjesa përkatëse e nenit 62 të ligjit për Gjykatën Kushtetuese (Ustavni Zakon o 

Ustavnom Sudu Republike Hrvatske, Gazeta Zyrtare nr 49/2002.) Parashikon 
si më poshtë:

Neni 62
“1. Çdokush mund të parashtrojë një ankesë kushtetuese në Gjykatën Kushtetuese, 

nëse ai ose ajo gjykon se një akt individual nga ana e një organi shtetëror, një 
organ i vetëqeverisjes lokale ose rajonale, ose një person juridik me autorizime 
publike, në lidhje me të drejtat e tij apo të saj dhe detyrimet apo dyshimi apo 
akuzë të një vepre penale, ka shkelur të drejtat e tij apo të saj të njeriut ose 
liritë themelore të njeriut apo të drejtën e tij apo të saj të vetëqeverisjes lokale 
ose rajonale të garantuara nga Kushtetuta (më tej “një e drejtë kushtetuese”) 

2. Nëse një mjet juridik ekziston në lidhje me shkeljen e se drejtës kushtetuese, 
ankesa kushtetuese mund të paraqitet vetëm pasi mjeti është përdorur.”

3. Ligji për Transferimin e Pronave të Patundshme

24. Dispozita përkatëse (Zakon o porezu na promet nekretnina, Gazeta zyrtare 
nr 69/1997, 26/2000, 127/2000 dhe 153/2002.) Lexoni dispozitat përkatëse:

Neni 11
“Taksa e transferimit të pronës së patundshme nuk do të paguhet nga:
 ...
9. qytetari i cili blen pronën e tij ose të saj të parë te paluajtshme (banesë apo 

shtëpi), me të cilën ai ose ajo zgjidh nevojat e tij ose të saj të banimit nëse:
...
9.3. sipërfaqja e pronës së paluajtshme, në varësi të numrit të anëtarëve të 

familjes së ngushtë të qytetarëve, nuk i kalon:
...
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- Për pesë persona, deri në 100 metra katrorë,
9.5. qytetari, apo anëtarët e familjes së tij ose të saj të menjëhershëm, nuk kanë 

një pronë të patundshme (banesë apo shtëpi), e cila plotëson nevojat e tyre për 
strehim. Prona të paluajtshme (banesë apo shtëpi), e cila i plotëson nevojat 
e banimit do të konsiderohet çdo strehim i tillë i cila ka infrastrukturën dhe 
plotëson kërkesat bazë  higjienike dhe teknike. ...

9.6. qytetari dhe anëtarët e familjes së tij të menjëhershëm nuk zotërojnë një 
banesë, një shtëpi pushimi dhe pronën tjetër të vërtetë të një vlere të 
rëndësishme. Një tjetër pronë e një vlere e  rëndësishme është një pjesë e 
tokës ku lejohet ndërtimi dhe lokalet afariste, ku qytetari ose anëtarët e tij 
të familjes së ngushtë të mos kryejnë një veprimtari të regjistruar biznesi, 
dhe vlera e pronës së paluajtshme është e ngjashme me vlerën e e pronës së 
paluajtshme (të sheshtë apo shtëpi).

15. qytetarët të cilët kanë përdorur tashmë të drejtën e tyre për një lirim nga taksat 
e tranferimi  i pronë së paluajtshme sipas dispozitave 9, 11 dhe 13 të këtij neni 
nuk kanë të drejtë për një tjetër përjashtim nga taksat e transferimit të pronës  
së paluajthsme.”

4. Ligj për qasjen e ndërtesave për personat me aftësi të kufizuara dhe 
lëvizshmëri të reduktuar
25. Dispozitat përkatëse të ligjit për qasjen e ndërtesave të personave me aftësi të 

kufizuar dhe lëvizshmëri të reduktuar (Pravilnik o pristupačnosti građevina 
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, Gazeta Zyrtare nr 151/2005 
dhe 61/2007.) 

Të sigurojë:
Seksioni 1
“Ky ligj siguron kushtet dhe mënyrën e sigurimit të një qasje të papenguar, 

lëvizshmërinë, të qëndroj  dhe  të punoj për personat me aftësi të kufizuara 
dhe lëvizshmëri të reduktuar (në tekstin e mëtejmë: aksesit), si dhe mënyrën e 
përmirësimit të aksesit në ndërtesa për ... qellime ... banimi... “

Seksioni 2
“Qasja, përmirësimi i qasjes dhe metodat për përputhje me qasjen e 

ndërtesave të përmendura në pikën 1 të këtij ligji duhet të sigurohen nga dizajni 
i detyrueshëm i ndërteses dhe ndërtimi  i  objekteve në mënyrë që të sigurojë 
elementet e qasjes dhe/ose në përputhje me kushtet e përdorimit të pajisjeve të 
mobilitetit për personat me aftësi të kufizuara ... siç parashikohet sipas këtij ligj.”

III Elementet themelorë të qasjes
Seksioni 7
“Elementet themelorë të qasjes janë:
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A. elementet e qasjes për tejkalimin e dallimeve në lartësi, ... «

A. Elementet e aksesit për tejkalimin e dallimeve në lartësi

Neni 9
“Në mënyrë që të tejkalohen dallimet në lartësi në mjediset e përdorura nga 

personat me lëvizshmëri të kufizuar , elementet e mëposhtme të qasjes mund të 
përdoren: ... ashensor ...”

Neni 12
Ashensori
“Një ashensor duhet të përdoret si një element i aksesit për tejkalimin e 

dallimeve në lartësi dhe duhet të përdoret për tejkalimin e dallimeve në lartësi 
prej më shumë se 120 centimetra brenda ose në zonën e jashtme.

... “
5. Akti i parandalimit të Diskriminimit

26. Pjesët përkatëse të Aktit të Parandalimit të Diskriminimit (Zakon o Suzbijanju 
Diskriminacije, Gazeta Zyrtare nr 85/2008) të sigurojë:

Seksioni 1
“(1) Ky akt siguron mbrojtjen dhe promovimin e barazisë si vlerë më të lartë të 

rendit kushtetues të Republikës së Kroacisë; krijon kushte për mundësi të 
barabarta dhe rregullon mbrojtjen kundër diskriminimit në bazë të racës apo 
origjinës etnike ose ngjyrës së lëkurës, gjinisë, gjuhës, fesë, bindjes politike 
apo të tjera, origjinës kombëtare apo sociale, gjendjes së pasurisë, anëtarësisë 
në një sindikatë, arsim, Statusi social, statusi martesor ose familjar, moshës, 
shëndetit, invaliditetit, trashëgimia gjenetike, identitetit gjinor, shprehje apo 
orientimit seksual.

(2) Diskriminimi në kuptimin e këtij ligji do të thotë çdo person vënë në një 
pozitë të pafavorshme në ndonjë nga bazat sipas pikës 1 të këtij neni, si dhe 
të afërmit e tij ose të saj të ngushtë.
... “

Neni 8
“Ky akt do të zbatohet në lidhje me të gjitha organet shtetërore ... personave 

juridik dhe personave fizik ...”

Neni 16
“Kushdo që mendon se, për shkak të diskriminimit, ndonjë prej të drejtave të 

tij ose të saj është shkelur mund të kërkojë mbrojtjen e kësaj të drejte në procedurat 
në të cilat përcaktimi i kësaj të drejte është çështja kryesore, dhe gjithashtu mund 
të kërkojë mbrojtje në procedura të veçanta sipas nenit 17 të këtij ligji. «
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Neni 17
(1) Personi i cili pohon se ai ose ajo ka qenë viktimë e diskriminimit në përputhje 

me dispozitat e këtij ligji mund të sjellë një kërkesë dhe të kërkojë:
(1) një vendim se i pandehuri ka shkelur të drejtën e paditësit për trajtim të 

barabartë ose që një veprim ose mosveprim nga ana e të pandehurit mund të 
çojë në shkeljen e të drejtës së paditësit për trajtim të barabartë (të kërkesës 
për njohjen e diskriminimit);

(2) një ndalim për ndërmarrjen e veprimeve (të pandehurit), të cilat cënojnë apo 
mund të cenojnë të drejtën e paditësit për trajtim të barabartë ose urdhrin për 
masat që synojnë heqjen e diskriminimit ose pasojat e tij që do të merren 
(kërkesën për një ndalim ose për heqjen e diskriminimit);

(3) kompensim për dëmin pasuror dhe jopasuror të shkaktuar nga shkelja e të 
drejtave të mbrojtura me këtë ligj (pretendim për dëmet);

(4) një urdhër për  gjykim gjetjen e një shkelje të së drejtës për trajtim të barabartë 
të publikohet në media në kurriz të të pandehurit. 

27. Në vitin 2009, Zyra për të Drejtat e Njeriut e Qeverisë së Kroacisë (Ured za 
Ljudska Prava Vlade Republike Hrvatske) publikoi një “Manual mbi Zbatimin 
e Parandalimit të Aktit të  Diskriminimit” (Vodic uz Zakon o Suzbijanju Diskri-
minacije, në tekstin e  mëtejmë: “Manualin”). Doracaku shpjegon, ndër të tjera, 
se Akti i Parandalimit të Diskriminimit ofron dy rrugë alternative të cilat një 
individ mund të ndjekë, siç parashikohet në nenin 16 të këtij ligji. Kështu, 
një individ mund të ngrejë ankesën  e tij apo të saj të diskriminimit   në 
procedurën lidhur me çështjen kryesore objektin e kontestit, ose ai ose ajo 
mund të zgjedhë për procedurat civile të veçanta, siç parashikohet në nenin 
17 të Ligjit.

6. Ligji per Mosmarrëveshjet administrative 
28. Dispozita përkatëse  Administrative e aktit për mosmarrëveshjet (Zakon o 

Upravnim Sporovima, Gazeta zyrtare nr 20/2010, 143/2012 dhe 152/2014) 
parashikon:

Seksioni 76
(1) Procedura e përfunduar me aktgjykim do të rishikohet me kërkesën e palës;
1. nëse, në një aktgjykim të formës së prerë, Gjykata Evropiane e të Drejtave të 

Njeriut ka konstatuar shkelje të të drejtave dhe lirive themelore në një mënyrë 
të ndryshme nga gjykimi [Gjykatës Administrative të], ... “

B. Praktika përkatëse
1. Praktika përkatëse lidhur me diskriminimin

29. Më 9 nëntor 2010, në lëndën nr. U-III-1097/2009, Gjykata Kushtetuese e 
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shpalli ankesën Kushtetuese për diskriminim me vendim të Parlamentit në 
bazë të përkatësisë politike të një deputeti të papranueshme për mosshterim 
të mjeteve juridike. Gjykata Kushtetuese konstatoi se ankuesi kishte dështuar 
për të ndjekur dy mjetet përkatëse administrative dhe mjetet e parashikuara 
në Aktin e Parandalimit të Diskriminimit. Megjithatë, ajo nuk pranoi të 
përcaktoje se çfarë marrëdhënie ka midis disa rrugëve të  mundshme në një 
rast në lidhje me pretendimet e diskriminimit me arsyetimin se ajo ishte 
kryesisht për gjykatat kompetente për të përcaktuar këtë çështje.

30. Në vendimet e saj nr. U-III-815/2013 të datës 8 maj 2014, në lidhje me 
diskriminimin  e pretenduar në marrjen e dobisë, dhe U-III-1680/2014 nga 
2 korrik 2014, në lidhje me diskriminimin e pohuar në punësim, Gjykata 
Kushtetuese ka konfirmuar jurisprudencën e saj, si disponueshmëria e mjeteve 
të Aktit të Parandalimit të Diskriminimit.

31. Qeveria iu referua vendimeve të Gjykatës së Lartë, nr. GZ-41 / 11-2 të 28 
shkurtit 2012, nr.GZ-25 / 11-2 nga 28 shkurt 2012 dhe nr.GZ-38 / 11-2 nga 7 
mars 2012, me të cilin veprimet sipas Parandalimit të Diskriminimit Aktitet  
që  pretendojnë diskriminimin në bazë të orientimit seksual ishin pranuar.

2. Praktika përkatëse në lidhje me zbatimin e legjislacionit tatimor
32. Qeveria citoi gjithashtu Jurisprudencën e Gjykatës Administrative (Upravni 

sud Republike Hrvatske) dhe Gjykatës së Lartë Administrative me të cilën 
hodhi poshtë veprimet ka kundërshtuar përjashtimin nga taksat e trasferimit 
të një prone të paluajtshme për shkak të dështimit të kërkuesit për të 
përmbushur në mënyrë kumulative kërkesat sipas nenit 11 (9.5) dhe (9.6) të 
Ligjit të kalimit në pronësi të pronës gjykimet e rasteve nr. Na-4028/ 2009-4 
të 1 qershor 2011 nr. Na-14106 / 2009-4 e 16 maj . 2012 ,  Us 3042 / 2011-4 të 
19 shtatorit 2013, dhe vendimin e Gjykatës së Lartë Administrative,  Usž-269 
/ 2012-4 e 23 janarit  2013, me të cilin mbështeti vendimin për përjashtimin e 
taksave sipas nenit. 11 (9.3), (9.5) dhe (9.6) të ligjit).

33. Në secilin prej këtyre rasteve, autoritetet administrative kanë kryer një 
vlerësim të plotë të vlerave të krahasueshme të pronave, kur vendosin nëse 
ankuesi kishte një pronë të vërtetë në  një vlerë të rëndësishme në kuptim të 
nenit 11 (9.6) të Takses mbi Pronen e Paluajtshme.

III. MATERIALET PËRKATËSE NDËRKOMBËTARE

A. Kombet e Bashkuara
1. Konventa mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara
Pjesët përkatëse të Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e 

Personave me Aftësi të Kufizuara, A / RES / 61/106, 24 janar 2007 (në tekstin 
e mëposhtëm : “CRPD”), ratifikuar nga Kroacia më 15 gusht 2007, të sigurojë:
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Neni 2
Përkufizimet
“Për qëllimet e kësaj Konvente:
 «Akomodimi i arsyeshëm” do të thotë me ndryshimet e nevojshme dhe të 

përshtatshme dhe përshtatje nuk imponojnë një barrë të shpërpjesëtuar ose të 
panevojshme, kur është e nevojshme në një rast të veçantë, për të siguruar që 
personat me aftësi të kufizuar gëzojn  dhe ushtrojn në baza të barabarta me të 
tjerët të të gjitha të drejtat e njeriut dhe lirite themelore; ... “

Neni 3
parimet e përgjithshme
“Parimet e kësaj Konvente janë:
...
(B) Jo-diskriminimi;
...
(F) Qasja; ... “

Neni 4
Detyrime të përgjithshme
“1. Shtetet Palë marrin përsipër të sigurojnë dhe promovojnë realizimin e 

plotë të të gjitha të drejtave të njeriut dhe lirive themelore për të gjithë personat me 
aftësi të kufizuara pa diskriminim të çfarëdo lloji në bazë të aftësisë së kufizuar. 
Për këtë qëllim, Shtetet Palë marrin përsipër:

(A) Të miratojnë të gjitha masat legjislative, administrative dhe të tjera për 
realizimin e të drejtave të njohura në këtë Konventë;

(B) Të marrin të gjitha masat e duhura, përfshirë  këtu  legjislacionin, për të 
modifikuar ose shfuqizuar ligjet, rregulloret, zakonet dhe praktikat që 
përbëjnë diskriminim ndaj personave me aftësi të kufizuara ekzistuese;

(C) Të marrin parasysh mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut të 
personave me aftësi të kufizuara në të gjitha politikat dhe programet:

(D) Të mos ndërmarrin asnjë veprim ose praktikë që është në kundërshtim me 
këtë Konventë dhe për të siguruar që autoritet dhe institucionet publike të 
veprojnë në përputhje me këtë Konventë;

(E) Të marrin të gjitha masat e përshtatshme për të eliminuar diskriminimin në 
bazë të aftësisë së kufizuar nga personat, organizatat apo ndërmarrjet private;
...
2. Lidhur me të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore, çdo shtet palë merr 

përsipër të marrë masa në maksimum të burimeve ekzistuese dhe, kur është e 
nevojshme, në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar, me qëllim që të sigurojnë 
gradualisht realizimin e plotë të këtyre të drejtave pa paragjykim ndaj atyre 
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detyrimeve të përfshira në këtë Konventë që janë menjëherë të zbatueshme në 
përputhje me të drejtën ndërkombëtare.

... “
Neni 5

Barazia dhe mosdiskriminimi

1.  Shtetet Palë njohin se të gjithë personat janë të barabartë para ligjit dhe sipas 
ligjit dhe kanë të drejtë pa asnjë diskriminim për mbrojtje të barabartë dhe 
përfitim të barabartë nga ligji.

2.  Shtetet Palë duhet të ndalojnë çdo lloj diskriminimi me bazë aftësinë e 
kufizuar dhe të garantojnë personave me aftësi të kufizuar mbrojtje ligjore të 
barabartë dhe efektive kundër diskriminimit në të gjitha situatat.

3.  Me qëllim që të promovohet barazia dhe të eliminohet diskriminimi, Shtetet 
Palë marrin të gjitha hapat e duhura për të siguruar se akomodimi i arsyeshëm 
është siguruar.

4.  Masat specifike të cilat janë të nevojshme për të përshpejtuar apo arritur de 
facto barazinë e personave me aftësi të kufizuara  nuk duhet të konsiderohen 
diskriminim sipas termave të kësaj Konvente. 

Neni 7
Fëmijët me aftësi të kufizuara

1. Shtetet Palë marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar gëzimin e plotë 
të fëmijëve me aftësi të kufizuara të të gjitha të drejtave të njeriut dhe lirive 
themelore në baza të barabarta me fëmijët e tjerë.

2. Në të gjitha veprimet lidhur me fëmijët me aftësi të kufizuar, interesi më i lartë 
i fëmijës duhet të jetë konsiderata mbizotëruese.

Neni 9
Qasja

“1. Për të mundësuar personat me aftësi të kufizuara të jetojnë në mënyrë të 
pavarur dhe të marrin pjesë plotësisht në të gjitha aspektet e jetës, Shtetet Palë 
do të marrin masat e duhura për të siguruar që personat me aftësi të kufizuara 
kane akses, në baza të barabarta me të tjerët, me mjedisin fizik, për transport, 
informacion dhe komunikim , duke përfshirë teknologjitë e informacionit dhe të 
komunikimit dhe sistemeve, si dhe në objektet dhe shërbimet e tjera të hapura 
apo të siguruara për publikun, si në zonat urbane dhe ato rurale. Këto masa, të 
cilat duhet të përfshijnë identifikimin dhe eliminimin e pengesave dhe barrierave 
ndaj aksesit, do të zbatohen, ndër të tjera:
(A) Ndërtesat, rrugëve, transportit dhe objekte të tjera të brendshme dhe të jashtme, 

duke përfshirë shkollat, strehimin, shërbimet mjekësore dhe vendet e punës;
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(B) të informacionit, të komunikimit dhe shërbime të tjera, përfshirë shërbimet 
elektronike dhe shërbimet e emergjencës. “

Neni 19
Jetesa e pavarur dhe përfshirja në komunitet

“Shtetet Palë në këtë Konventë njohin të drejtën e barabartë të të gjithë 
personave me aftësi të kufizuar për të jetuar në komunitet, me zgjedhje të barabarta 
me të tjerët dhe do të marrin masat e duhura dhe efektive për të lehtësuar gëzimin 
e plotë të personave me aftësi të kufizuar të kësaj të drejte dhe përfshirjen e tyre 
të plotë dhe pjesëmarrja në komunitet, duke përfshirë edhe duke siguruar që:

(A) Personat me aftësi të kufizuar të kenë mundësinë për të zgjedhur vendbanimin 
e tyre, ku dhe me kë do të jetojnë në baza të barabarta me të tjerët dhe nuk 
janë të detyruar të jetojnë në një mënyrë të veçantë të jetesës;

(B) Personat me aftësi të kufizuar të kenë akses në një gamë të shërbime të tjera 
mbështetëse të komunitetit, duke përfshirë asistencën personale të nevojshme 
për të mbështetur jetesën dhe përfshirjen në komunitet, dhe për të parandaluar 
izolimin dhe veçimin nga komuniteti; ... “

Neni 20
Lëvizshmëria personale

“Shtetet Palë marrin masa efektive për të siguruar lëvizshmërinë personale 
me pavarësinë më të madhe të mundshme për personat me aftësi të kufizuara, 
duke përfshirë nga:
(A) Lehtësimin e lëvizshmërisë personale të personave me aftësi të kufizuara në 

mënyrën dhe në kohën e zgjedhjes së tyre, dhe me kosto të përballueshme;
(B) Lehtësimin e aksesit për personat me aftësi të kufizuara në mjetet lëvizëse, 

pajisjet, teknologjitë ndihmëse dhe format e asistencës direkte dhe të 
ndërmjetme, duke përfshirë sigurimin e tyre me kosto të përballueshme; ... «

Neni 28
Standarte adekuate jetese dhe mbrojtje sociale

“1. Shtetet Palë njohin të drejtën e personave me aftësi të kufizuara  për një 
standard të përshtatshëm jetese për ta dhe familjet e tyre, duke përfshirë ushqim 
adekuat, veshje dhe strehim, si dhe për përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve 
të jetesës, dhe do të ndërmarrin hapat e duhura për të mbrojtur dhe përmirësuar  
realizimin  që  kjo e drejtë  të  realizohet pa diskriminim  mbi personat me aftësi 
të  kufizuara.

... “
2. Praktika e Komitetit të Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Personave 

me Aftësi të Kufizuara (CRPD)
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35. Në Komentin e Përgjithshëm nr 2 (2014) në nenin 9: Aksesibiliteti, KDPAK 
/ C / GC / 2, 22 maj 2014, Komiteti KDPAK vërejti:
“1. Aksesibiliteti është një parakusht për personat me aftësi të kufizuara për 

të jetuar në mënyrë të pavarur dhe që marrin pjesë plotësisht dhe në mënyrë të 
barabartë në shoqëri. Mos përqasja në mjedisin fizik, për transport, informacion 
dhe komunikim, duke përfshirë teknologjitë e informacionit dhe të komunikimit 
dhe sistemeve, si dhe në objektet dhe shërbimet e tjera të hapura apo të siguruara 
për publikun, personat me aftësi të kufizuara nuk do të kenë mundësi të barabarta 
për pjesëmarrje në shoqëritë e tyre përkatëse .

29. Ajo është e dobishme për standardet kryesore të qasjes të cilat përcaktojne 
fusha të ndryshme, të tilla si mjedisi fizik në ligjet mbi ndërtimin dhe planifikimin, 
transporti në ligjet për publik ajror, hekurudhor, rrugor dhe transportit ujor, 
informacionit dhe komunikimit, dhe shërbime të hapura për publikun. Megjithatë, 
qasja duhet të përfshihet në ligjet e përgjithshme dhe specifike për mundësitë e 
barabarta, barazinë dhe pjesëmarrjen në kontekstin e ndalimit të diskriminimit 
të aftësisë së kufizuar të bazuar.Mohimi i aksesit duhet të përcaktohet qartë si 
një akt i ndaluar i diskriminimit.Personat me aftësi të kufizuar të cilët kanë qenë 
të mohuar në qasjen  në mjedisin fizik, transport, informacion dhe komunikim, 
ose shërbimeve të hapura për publikun duhet të kenë mjete efektive juridike në 
dispozicion të tyre. Kur te përcaktohen standartet e  aksesueshmërisë, Shtetet palë 
duhet të marrin parasysh diversitetin e personave me aftësi të kufizuar dhe për të 
siguruar që qasja është dhënë personave të çdo gjinie dhe të të gjitha moshave dhe 
llojeve  të  aftësisë së kufizuar. Pjesë e detyrës që përfshin diversitetin e personave 
me aftësi të kufizuara në ofrimin e qasjes është e njohur se disa persona me aftësi 
të kufizuara kanë nevojë për ndihmë të  njeriut ose të kafshëve në mënyrë që 
të gëzojnë qasje të plotë (të tilla si asistenca personale,  interpretimi i  gjuhës 
së shenjave ose udhëzues për  qentë). Duhet të përcaktohet, për shembull, se 
ndalimi, udhëzimi  për të hyrë në një ndërtesë të veçantë ose hapësirë   të hapur do 
të përbënte një akt të ndaluar të diskriminimit të aftësisë së kufizuar të bazuar. «

3. Praktika e Komitetit të Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat Ekonomike, 
Sociale dhe Kulturore
36. Komiteti i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe 

(CESCR) në saj të Komentit  të  përgjithshëm nr 5: Personat me Aftësi të 
Kufizuara, E / 1995/22, 9 dhjetor 1994 vuri në dukje:

“3. Detyrimi për të eliminuar diskriminimin në bazë të aftësisë së kufizuar
15. Të dy diskriminimet de jure dhe de facto diskriminojnë ndaj personave me 

aftësi të kufizuara që  kanë një histori të gjatë dhe marrin forma të ndryshme. Ata 
shkojnë nga diskriminimi ndividual, si mohimin e mundësive arsimore, format 
me “delikate” te diskriminimit, si veçimi dhe izolimi arrihet nëpërmjet vendosjes 
së barrierave fizike dhe sociale. Për qëllimet e Besëlidhjes, “diskriminimi i 
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aftësisë së kufizuar bazuar në” mund të përkufizohet si duke përfshirë çdo dallim, 
përjashtim, kufizim ose preferencë, ose mohimin e akomodimit të arsyeshëm në 
bazë të aftësisë së kufizuar e cila ka fuqinë e anulimit ose dëmtimin e njohjes, 
gëzimit apo ushtrimit të të drejtatave  ekonomike, sociale apo kulturore. 
Nëpërmjet neglizhencës, injorancës, paragjykimeve dhe supozimeve të rreme, 
si dhe me anë të përjashtimit, dallim apo ndarjes, personat me aftësi të kufizuara 
janë shumë shpesh  të penguara  të ushtrojnë të drejtat e tyre ekonomike, sociale 
apo kulturore në baza të barabarta me personat pa aftësi të kufizuara.Efektet e 
diskriminimit të aftësisë së kufizuar me bazë kanë qenë veçanërisht të rënda në 
fushën e arsimit, punësimit, strehimit, transportit, jetës kulturore, dhe në qasjen 
në vendet dhe shërbimet publike. “

37. CESCR riafirmoi Komentin e Përgjithshëm nr 5 në saj Komenti i Përgjithshëm 
Nr 20: mos-diskriminimit në të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore, E / 
C.12 / GC / 20, 2 korrik 2009, në kushtet e mëposhtme:

“B. Statusi tjetër
27. Natyra e diskriminimit ndryshon në bazë të kontekstit dhe të zhvillimit  me 

kalimin e kohës. Një qasje fleksibile për tokë “status tjetër”, është kështu e 
nevojshme në mënyrë për të kapur forma të tjera të trajtimit të diferencuar që 
nuk mund të jenë të arsyeshme dhe objektive të  justifikuara  dhe janë të një 
natyre të krahasueshme me baza të njohura shprehimisht në nenin 2, paragrafi 
2.Këto shtesa të arsyetuara  janë të njohura zakonisht, kur ata pasqyrojnë 
përvojën e grupeve shoqërore që janë të prekshme dhe kanë vuajtur dhe 
vazhdojnë të vuajnë margjinalizimin....

Paaftësia
28. Në përgjithësi komentin e tij nr. 5, Komiteti e përcaktoj  diskriminimin 

ndaj personave me aftësi të kufizuara si “çdo dallim, përjashtim, kufizim 
ose preferencë, ose mohimin e akomodimit të arsyeshëm në bazë të aftësisë 
së kufizuar e cila ka fuqinë e anulimit ose dëmtimin e njohjes, gëzimit 
ose ushtrimin e të drejtave ekonomike, sociale apo kulturore “. Mohimi i 
akomodimit të arsyeshëm duhet të përfshihet në legjislacionin kombëtar si 
një formë e ndaluar e  diskriminimit mbi bazën e aftësisë së kufizuar.Shtetet 
palë duhet të adresojnë diskriminimin, të tilli  si ndalimi i të drejtës për arsim, 
dhe mohimin e akomodimit të arsyeshëm në vende publike të tilla si objektet 
publike shëndetësore dhe në vendin e punës, si dhe në vende private, p.sh.
për sa kohë që hapësira e  projektuar dhe e ndërtuar në mënyra që i bëjnë ata  
të paarritshëm  për karrige me rrota, përdoruesve të tillë do tu mohohet në 
mënyrë efektive e drejta e tyre për të punuar. “
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B. Këshilli i Evropës
1. Komiteti i Ministrave Rekomandimi Rec (2006) 5

38. Pjesët përkatëse të Rekomandimit Rec (2006) 5 i Komitetit të Ministrave për 
shtetet anëtare në Këshillin e Planit të Veprimit të Evropës për të promovuar 
të drejtat dhe pjesëmarrjen e plotë të personave me aftësi të kufizuara në 
shoqëri: përmirësimi i cilësisë së jetës së njerëzve me aftësi të kufizuara në 
Evropë 2006-2015, e 5 prill 2006 thuhet:

“1.2. Parimet themelore dhe qëllimet strategjike
1.2.1. Parimet themelore
Shtetet anëtare do të vazhdojnë të punojnë brenda kuadrit të të drejtave anti-

diskriminuese dhe njerëzore për të rritur pavarësinë, lirinë e zgjedhjes dhe cilësinë 
e jetës së personave me aftësi të kufizuara dhe për të rritur ndërgjegjësimin e 
aftësisë së kufizuar si pjesë e diversitetit njerëzor.

Llogaria shkak është marrë prej instrumenteve përkatëse, traktatet ekzistuese 
evropiane dhe ndërkombëtare dhe planet, veçanërisht zhvillimet në lidhje me 
projektet e Kombeve të Bashkuara të Konventës Ndërkombëtare mbi të drejtat e 
personave me aftësi të kufizuara.

...
1.3. Linjat kryesore të veprimit
Njerëzit me aftësi të kufizuara duhet të jenë në gjendje të jetojnë në mënyrë të 

pavarur, si të jenë të  mundur, duke përfshirë të qenit në gjendje për të zgjedhur se 
ku dhe si të jetojnë.Mundësitë për një jetesë të pavarur dhe përfshirjes sociale janë 
në radhë të parë e krijimi për të jetuar në komunitet. Qasja në komunitet kërkon 
politika strategjike të cilat mbështesin këtë lëvizje nga kujdesi institucional në 
parametrat e bazuara në komunitet, duke filluar nga marrëveshjet për jetesë të 
pavarur për tu  strehuar,  mbështetës  në mjedise të vogla. Ajo gjithashtu nënkupton 
një qasje të koordinuar në ofrimin e shërbimeve, e orientuar drejt përdorimit të 
bazuara në komunitet dhe strukturat mbështetëse të personi në qendër.

2.7. Parimet themelore
Parimet themelore që rregullojnë këtë Plan Veprimi janë:
- Mosdiskriminimi;
- Barazia e mundësive;
- Pjesëmarrja e plotë në shoqëri të të gjithë personave me aftësi të kufizuar;
...

4.3. Njerëzit me aftësi të kufizuara që kanë nevojë për nivel të lartë të mbështetjes
4.4. Fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara

Nevojat e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre duhet të vlerësohet 
me kujdes nga organet përgjegjëse me qëllim për të siguruar masat e përkrahjes të 
cilat mundësojnë fëmijët të rriten me familjet e tyre, për t’u përfshirë në komunitet 
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dhe në jetën dhe aktivitetet e fëmijëve lokalë.Fëmijët me aftësi të kufizuara duhet 
të marrin edukim për të pasuruar jetën e tyre dhe për tu  mundësuar atyre që të 
arrijnë potencialin e tyre maksimal.

Ofrimi i shërbimeve me cilësi dhe strukturat mbështetëse të familjes mund 
të sigurojnë një fëmijëri të pasur dhe të zhvilluar dhe për të hedhur themelet për 
një jetë pjesëmarrëse dhe të pavarur si të rritur.Është e rëndësishme për këtë arsye 
që politikbërësit të marrin parasysh nevojat e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe 
familjet e tyre, për hartimin  e  politikave të aftësisë së kufizuar dhe politikat e 
zakonshme për fëmijët dhe familjet. “

2. Rezoluta e Asamblesë Parlamentare 1642 (2009) për qasjen e të  drejtave  
për njerëzit me aftësi të kufizuara dhe pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe aktive 
në shoqëri, riafirmoi  Rekomandimin e Asamblesë Parlamentare 1854 (2009) të 
datës 26 Janar 2009
39. Pjesa përkatëse e Rezolutës së Asamblesë Parlamentare 1642 (2009) mbi 

qasjen në të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe pjesëmarrjen e tyre 
të plotë dhe active  në shoqëri thotë:
“8. Kuvendi konsideron se në mënyrë që të mundësojë pjesëmarrjen aktive 

të personave me aftësi të kufizuara në shoqëri, është e domosdoshme që e drejta 
për të jetuar në komunitet të vërtetohet. Ai fton shtetet anëtare të:

...
8.2. ofrojnë ndihmë adekuate dhe të qëndrueshme për familjet, mbi të gjitha 

nëpërmjet  anës njerëzore dhe materiale (sidomos financiare) do të thotë, për 
të mundësuar atyre për të mbështetur anëtarin e tyre me aftësi të kufizuara të 
familjes në shtëpi; ...

12. Kuvendi konsideron se krijimi i një shoqërie për të gjithë nënkupton qasje të 
barabartë për të gjithë qytetarët në mjedisin në të cilin jetojnë. ... “

C. Bashkimi Evropian
40. Dispozitat përkatëse të Kartës së të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian 

(2000 / C 364/01) lexoni:

Neni 21
Mosdiskriminimi

“1. Çdo diskriminim bazuar në shkaqe të tilla si seksi, raca, ngjyra, etnike 
ose origjinës sociale, karakteristikat gjenetike, gjuhës, fesë apo besimit, politik 
apo ndonjë opinioni tjetër, anëtarësisë në një minoritet kombëtar, pasuria, lindja, 
paaftësisë, moshës ose orientimit seksual ndalohet.

2. Brenda fushës së zbatimit të Traktatit themelues të Komunitetit Evropian 
dhe të Traktatit të Bashkimit Europian, dhe pa cënuar dispozitat e veçanta të 
këtyre traktateve, çdo diskriminim mbi bazën e kombësisë është i ndaluar. “
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Neni 26
Integrimi i personave me aftësi të kufizuara

“Bashkimi njeh dhe respekton të drejtën e personave me aftësi të kufizuara  
për të përfituar nga masat e hartuara për të siguruar pavarësinë, integrimin e tyre 
social dhe profesional dhe pjesëmarrjen në jetën e komunitetit.»
41. Më 17 korrik 2008, në rastin C-303/06, S. Coleman v Ligjit Attridge dhe 

Steve ligjit, Dhoma e Madhe e Gjykatës Europiane të Drejtësisë (ECJ) 
është marrë me pyetjen nëse Direktivën  e 2000/78 të datës 27 nëntor 2000 
krijimin e një kuadri të përgjithshëm për trajtimin e barabartë në punësim dhe 
profesion, duhet të interpretohet sikur ndalon diskriminimin direkt në bazë të 
aftësisë së kufizuar vetëm në lidhje me një punonjës i cili është vetë me aftësi 
të kufizuara, apo parimi i trajtimit të barabartë dhe ndalimi i diskriminimit 
të drejtpërdrejtë zbatohen në mënyrë të barabarta për një punonjës që nuk 
është vetë me aftësi të kufizuara, por i cili është trajtuar më pak i  favorshëm  
për shkak të paaftësisë së fëmijës së tij, për të cilin ai është ofruesi kryesor i 
kujdesit të kërkuar për shkak të gjendjes së fëmijës. Në lidhje me këtë GJED 
arriti në përfundimin:

“56. ... Direktiva 2000/78, dhe, në veçanti, nenet 1 dhe 2 (1) dhe (2) (a) të 
saj, duhet të interpretohen si se ndalimi i diskriminimit të drejtpërdrejtë 
të përcaktuar nga këto dispozita nuk është i kufizuar vetëm në njerëzit 
që janë vetë me aftësi të kufizuara. Kur një punëdhënës trajton një 
punonjës që nuk është vetë me aftësi të kufizuara më pak të favorshëm  
se një tjetër punonjës është, ka qenë ose do të trajtohet në një situatë të 
krahasueshme, dhe është vërtetuar se trajtimi më pak të favorshëm se 
punonjësi është i bazuar në aftësitë  e kufizuara të fëmijës së tij, kujdesi 
i të cilit është siguruar kryesisht nga ai punonjës, një trajtim i tillë 
është në kundërshtim me ndalimin e diskriminimit të drejtpërdrejtë të 
përcaktuara në nenin 2 (2) (a). “

42. Më 16 korrik 2015, në rastin C-83/14, CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD, 
Dhoma e Madhe e GJED-së është marrë me çështjen e diskriminimit të 
tërthortë në bazë të origjinës etnike në lidhje me interpretimin e Direktivës 
2000/43 / EC të 29 qershorit 2000, zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë 
ndërmjet personave pavarësisht nga të drejtat  racore apo origjinës etnike, 
si dhe të Kartës  Themelore të Bashkimit Evropian, në veçanti nëse parimi i 
trajtimit të barabartë është për të përfituar vetëm personat që në fakt posedojnë 
origjinën racore ose etnike në fjalë apo edhe persona të cilët, edhe pse nuk  
janë të prejardhjes racore apo etnike në fjalë, megjithatë vuajnë trajtim më 
pak të favorshëm për këto arsye. Pjesa përkatëse e gjykimit thotë:

“56. ... Jurisprudenca e Gjykatës, tashmë kujtuar në pikën 42 të këtij vendimi, 
në të cilat nuk mund që në  dritën e objektivit të tij dhe natyrës së  
të drejtave të cilat ajo kërkon për të mbrojtur, të përcaktohet fusha e 
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veprimit të Direktivës 2000/43 nuk është, në këtë rast, si e  tillë si për 
të justifikuar interpretimin se parimi i trajtimit të barabartë për të cilat 
kjo direktivë nuk i referohet  vlen edhe për një kategori të caktuar të  
personit por duke iu referuar arsyeve të përmendura në nenin 1 të saj, 
në mënyrë që ky parim ka për qëllim që të përfitojnë  edhe personat të 
cilët, edhe pse nuk kanë  vetë një anëtar të racës apo grupi etnik në fjalë, 
megjithatë vuajnë trajtim më pak të favorshëm ose një disavantazh të 
veçantë per një nga këto arsye (shih, për analogji, gjykimin në Coleman, 
C-303 / 06, EU: C: 2008: 415, paragrafët 38 dhe 50) “.

LIGJI
PRETENDIMI PËR SHKELJEN E NENIT 1 TË PROTOKOLLIT NR. 

1 MARRË VEҪ DHE NË LIDHJE ME NENIN 14 TË KONVENTËS. 
43. Kërkuesi u ankua për diskriminim  në lidhje me një aplikim të padrejtë të 

legjislacionit tatimor vendas. Ai u mbështet në nenin 14 të Konventës dhe 
nenit 1 të Protokollit nr.1, e cila lexohet si më poshtë:

Neni 14
“Gëzimi i të drejtave dhe lirive të përcaktuara në  Konventë duhet të sigurohet 

pa diskriminim në çfarëdo baze të tillë si seksi, raca, ngjyra, gjuha, feja, opinioni 
politik ose tjetër, origjina kombëtare ose shoqërore, përkatësia në një minoritet 
kombëtar , prona, lindja ose tjetër. “

Neni 1 i Protokollit nr.1
“Çdo person fizik ose juridik ka të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë së 

tij. Askush nuk mund të privohet nga prona e tij, përveçse për arsye të interesit 
publik dhe në kushtet e parashikuara nga ligji dhe nga parimet e përgjithshme të 
së drejtës ndërkombëtare.

Dispozitat e mëparshme  në asnjë mënyrë nuk cënojnë të drejtën e Shteteve 
për të zbatuar ligje, që ato i konsiderojnë të nevojshme për të rregulluar përdorimin 
e pasurive në përputhje me interesin e përgjithshëm ose për të siguruar pagimin e 
taksave ose të kontributeve të tjera, ose të gjobave. «

Pranueshmeria
1. Argumentet e palëve

45. Ankuesi parashtroi se kërkuesi nuk kishte ezauruar mjetet siç duhet para 
autoriteteve administrative dhe Gjykatës Kushtetuese. Në veçanti, ankesat 
e tij në nivelin e brendshëm në lidhje me diskriminimin e pohuar nga ana e 
aplikimit të padrejtë të legjislacionit tatimor nuk kishin qenë të dallueshme 
në mënyrë që të kërkojnë një ekzaminim të veçantë për diskriminimin nga 
ankesa per pronën. Kështu, pa shterur mjetet administrative, ai nuk ka detyrim  
për të ndjekur një tjetër mjet sipas Aktit për Parandalimin e Diskriminimit 
me të njëjtin qëllim pasi ajo ishte e mirëvendosur. Jurisprudenca e Gjykatës 
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në rastin e disa mjeteve juridike potencialisht efektive  të një aplikanti 
ishte nevojshme për të përdorur vetëm një prej tyre. Në çdo rast, Gjykata 
Kushtetuese nuk ka deklaruar ankesën e tij kushtetuese të papranueshme për 
shkak të mosshterimit të mjeteve të brendshme ligjore, të cilat sugjerojne se 
ai kishte shteruar mjetet përkatëse para organeve administrative. Aplikanti 
theksoi gjithashtu se ai kishte ngritur si duhet ankesat e tij para Gjykatës 
Kushtetuese, duke u ankuar në përmbajtjen e shkeljes diskriminues të të 
drejtave të tij të pronësisë në lidhje me një aplikim të padrejtë të legjislacionit 
tatimor.

Vlerësimi i Gjykatës
46. Gjykata thekson se në bazë të nenit 35 § 1 të Konventës, ajo mund të merret 

me një kërkesë vetem pasi të gjitha mjetet e brendshme të jenë shteruar. 
Shtetet janë përjashtuar nga përgjegjsia për të dhënë  përgjigje para një organi 
ndërkombëtar për veprimet e tyre perpara se ata kanë pasur një mundësi për 
të vënë gjërat drejtë me anë të sistemit të tyre ligjor, dhe ata që dëshirojnë 
të thërrasin juridiksionin mbikëqyrës të Gjykatës përsa i përket ankesave 
kundër një shteti, janë të detyruar në këtë mënyrë të përdorin së pari mjetet 
e parashikuara nga sistemi ligjor kombëtar. Detyrimi për të shteruar mjetet e 
brendshme për këtë arsye i kërkon aplikantin për të bërë përdorimin normal të 
mjeteve të cilat janë në dispozicion dhe të mjaftueshme në lidhje me ankesat e 
tij ose të saj. Ekzistenca e mjeteve ligjore në fjalë duhet të jetë mjaft e sigurt jo 
vetëm në teori, por në praktikë ((shiko Vučković dhe të tjerë k. Serbisë (gjykimi 
paraprak) [GC], nos. 17153/11 dhe 29 të tjerë, §§ 70-71, 25 mars 2014; and 
Gherghina k. Rumanisë (dhjetor) [GC], nr. 42219/07, § 85, 9 korrik 2015))

47. Neni 35 § 1 gjithashtu kërkon që ankesat me qëllim për tu bërë më vonë në 
Strasburg duhet të jene bërë në organin përkatës të brendshëm, të paktën në 
thelb dhe në përputhje me kërkesat formale dhe afatet kohore të përcaktuara 
në ligjin e brendshëm dhe, më tej, duhet të jete përdorur çdo mjet procedural 
që mund të parandalojnë një shkelje të Konventës.

48. Megjithatë, në rast se  ka qenë një numër  mjetesh të brendshme të cilat 
një individ mund ti ndjekë, ai person ka të drejtë të zgjedhë një prej tyre 
i cili trajton ankesën e tij ose të saj. Me fjalë të tjera, kur një mjet është 
shteruar, përdorimi i një mjeti që ka në thelb të njëjtin objektiv nuk është 
i nevojshem.(shiko T.W. k. Maltës [GC], nr. 25644/94, § 34, 29 prill 1999; 
Moreira Barbosa v. Portugali (dhjetor), nr. 65681/01, ECHR 2004-V; dhe 
Jeličić k. Bosnje dhe Hercegovinës (dhjetor), nr. 41183/02, 15 nëndor 2005; 
and Jasinskis k. Letonisë, no. 45744/08, § 50, 21 dhjetor 2010)

49. Gjykata vëren që në fillim se nuk ka mosmarrëveshje ndërmjet palëve që Lidhen 
me Aktin për Parandalimin e Diskriminimit i cili ofron dy rrugë alternative 
përmes të cilave një individ mund të kërkojnë mbrojtje nga diskriminimi. Në 
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veçanti, një individ mund të ngrejë ankesën e tij apo procedurën per objektin 
kryesor të çështjes apo disa procedura civile të veçanta, siç parashikohet në 
nenin 17 të këtij ligji.

50. Në rastin në fjalë aplikanti deklaroi gjatë procedurës administrative se 
autoritetet kompetente tatimore kanë dështuar për të trajtuar situatën e tij në 
mënyre të ndryshme gjatë konsiderimit të lirimit nga tatimi për zgjidhjen e 
nevojave për strehim duke mospasur parasysh aftësinë e kufizuar të fëmijës 
së tij dhe nevojat e familjes së tij. Megjithatë, Gjykata e Lartë Administrative 
duke i konsideruar këto argumente si të parëndësishme  nuk pranoi të japë 
ndonjë vendim për këtë. Gjykata konstaton se kërkuesi ka ngritur në thelb 
ankesen e tij për diskriminim në lidhje me të drejtat e tij pronësore në këto 
procedura administrative. (krahaso Glor k. Zvicrës, nr. 13444/04, § 55, ECHR 
2009). Ai, pra, nuk kishte nevojë të ndjekë mjet tjetër me të njejtin objekt 
sipas kuadrit të ligjit për Parandalimin e Diskriminimit. 

51. Në çdo rast, Gjykata vëren se Gjykata Kushtetuese nuk e ka deklaruar ankesën 
kushtetuese të ankuesit të papranueshme për shkak të mosshterimit të mjeteve 
juridike, siç ishte praktika e saj në raste të tjera në lidhje me ankesat për 
diskriminim ku ankuesit nuk kishin shteruar si duhet mjetet para autoriteteve 
më të ulëta të brendshme. Prandaj, Gjykata nuk ka arsye të dyshojë përdorimin 
e duhur të mjeteve juridike para organeve administrative (shiko Vladimir 
Romanov k. Rusisë, nr. 41461/02, § 52, 24 korrik 2008; Bjedov k. Kroacisë, 
nr. 42150/09, § 48, 29 Maj 2012; dhe Zrilić v. Kroacisë, nr. 46726/11, § 49, 
3 tetor 2013).

 52. Sa i përket argumentit të Qeverisë se kërkuesi nuk ka arritur të përmendi 
dispozitën e saktë të Kushtetutës që garanton të drejtën e pronës në ankesën 
e tij kushtetuese, Gjykata vëren se kërkuesi është mbështetur shprehimisht 
në nenin 14 të Kushtetutës, që garanton mbrojtje nga diskriminimi, dhe u 
ankua për diskriminim nga aplikimi gjoja i padrejtë i legjislacionit tatimor 
përkatës. Ai në këtë mënyrë, duke ngritur në mënyrë të qartë ankesën e tij per 
diskriminim, e cila ishte në thelb e lidhur me të drejtat e tij pronësore, i dha 
mundesinë Gjykatës Kushtetuese, që i jepet në parim shteteve kontraktuese 
sipas nenit 35 § 1 të Konventës, përkatësisht për të vënë drejtësi mbi shkeljet e 
pretenduara (shiko,disa çështje të ngjashmë, Gäfgen k. Gjermanisë [GC], nr. 
22978/05, §§ 144-146, ECHR 2010; Lelas k. Kroacisë, nr. 55555/08, § 51, 20 maj 
2010; Karapanagiotou dhe të tjerë k. Greqisë, nr. 1571/08, § 29, 28 tetor 2010; 
Bjedov, cituar më sipër, § 48; Tarbuk k. Kroacisë, nr. 31360/10, § 32, 11 dhjetor 
2012; dhe Jaćimović k. Kroacisë, nr. 22688/09, §§ 40-41, 31 tetor 2013)

 53. Prandaj, Gjykata hedh poshtë kundërshtimin e Qeverisë. Ajo gjithashtu 
vëren se ankesa e ankuesit nuk eshte haptazi e pabazuar brenda kuptimit të 
nenit 35 § 3 (a) të Konventës. Prandaj ajo duhet të deklarohet e pranueshme
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B. Meritat
1.Deklaratat e palëve
Aplikanti

54. Kërkuesi dekalaron se ka patur nderhyrje në të drejtën e tij për pronë dhe 
për jetë private për  banesë. Ai ka kërkuar para autoriteteve qeveritare për tu 
liruar nga taksat me të drejtë për shkak të gjendjes së djalit të tij me aftësi të 
kufizuara por është diskriminuar. Qeveria ka keqvlersuar rrethanat individuale 
të rastit të aplikantit dhe nuk ka vepruar në proporcionalitet duke vendosur 
një barrë të padrejtë mbi të. Arsyeja e refuzimit për lirimin e tij nga tatimet 
ishte sepse ai kishte pasur një shtëpi me parë në të cilen banonte e përmbushte 
të gjitha kërkesat për banim. Aplikanti ka kërkuar përjashtim  nga taksat kur 
ka blerë një apartament tjetër dhe ka shitur atë të vjetrin për shkak të djalit të 
tij me aftësi të kufizuara dhe jo për pasurim të padrejtë. Apartamenti i vjetër 
nuk kishte ashensor dhe aksueshmeria për personat me aftësi të kufizuara 
është një nga të drejtat themelore. Megjithatë, refuzimi që ka bërë qeveria 
ka çuar në diskriminim ndaj tij dhe familjes së tij. Ky diskriminim ishte për 
shkak të injorimit të nevojave thelbësore të djalit të tij duke vlerësuar kriteret 
e banimit njëlloj sikur e gjithë familja të kishte aftësi të plota fizike dhe duke 
thënë se banesa e mëparshme kishte të gjitha kushtet dhe kënaqte nevojat e 
familjes.

(B)Qeveria
55. Qeveria pranoi se ka pasur një ndërhyrje në të drejtat e pronësisë se ankuesit, 

por ata e konsideronin se një ndërhyrje e tillë ka qenë e ligjshme, se kishte 
ndjekur një qëllim legjitim të sigurimit të financave publike dhe se kishte 
qenë proporcionale.Në mënyrë të veçantë, qeveria theksoi se Shteti gëzon 
një liri të gjerë vlerësimi në çështjet e tatimeve dhe se autoritetet vendase 
kishin vendosur mirë për të vlerësuar rastetet  individuale. Në rastin e 
aplikantit, autoritetet vendase kanë marrë sa duhet në konsideratë gjendjen e 
tij personale, por kishin konsideruar se ai nuk mund të përjashtohet nga taksat 
që ai nuk i kishte plotësuar kërkesat sipas ligjit përkatës të brendshëm.

60. Në veçanti, Qeveria parashtroi se neni 11 i Ligjit për Taksat e Transferimit  
të Pronave të Paluajtshme ishte i qartë për efektin e përjashtimit tatimor që 
mund të jepet vetëm nëse plotësohen kushtet sipas kësaj dispozite të cilat 
duheshin plotësuar në mënyrë kumulative. Në rastin në fjalë, kërkuesi 
nuk kishte përmbushur dy kushte. Së pari, banesa që kishte në pronësi në 
momentin kur ai e kishte blerë shtëpinë dhe kënaqte me objektivitet kërkesat 
për strehim të përshtatshëm për të dhe familjen e tij. Ajo kishte infrastrukturë 
bazë dhe higjienë që kënaq kërkesat teknike dhe organet tatimore nuk kishin 
liri veprimi në vlerësimin e termit “nevojave për strehim”. Sipas mendimit 
të Qeverisë, organet tatimore nuk ishin as të pajisura as kompetente për të 
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vlerësuar në mënyrë objektive nevojat e  shumta të veçanta të banimit të 
personave që kërkonin përjashtimin nga taksat. Në lidhje me kushtin e dytë, 
Qeveria parashtroi se ankuesi nuk e kishte permbushur kërkesën në atë vlerë 
që ai kishte në pronësi. Prandaj, fakti se ndërtesa nuk ishte e pajisur me 
një ashensor kishte qenë e pa rëndësishme. Ajo ishte në fakt qëllimi i ligjit 
përkatës i  brendshëm për të siguruar përjashtimin nga taksat, si një ndihmë 
për ata individë të cilët kanë blerë pronën e tyre të parë të vërtetë dhe në 
veçanti ata të cilët nuk kanë ndonjë pronë të rëndësishme. Në rastin në fjalë, 
autoritetet vendase kanë vepruar në vlerësimin e tyre dhe ata e kishin vlerësuar 
në përputhje me rrethanat që aplikanti nuk ka nevojë për ndonjë ndihmë të 
tillë financiare, që çoi në shkarkimin e kërkesës së tij për lirim të taksave.
Prandaj, sipas mendimit të Qeverisë, ankuesi nuk e kishte të nevojshme që të 
mbajë një barrë të tepërt individuale.

61. Qeveria argumentoi gjithashtu se nuk ka pasur trajtim diskriminues të 
aplikuesit në lidhje me aftësinë e kufizuar të fëmijës së tij që arsyeja për 
shkarkimin e kërkesës së përjashtimit të taksave ishte gjendja e tij financiare. 
Ky kishte një justifikim objektiv dhe i arsyeshëm  se shteti kishte kërkuar për 
të mbrojtur individët financiarisht në nevojë, prej te cilëve paditësi nuk ishte 
pjese se ai kishte në pronësi një banesë të përshtatshme.

62. Qeveria më tej theksoi se shteti, si palë në CRPD, ka zbatuar një sërë masash 
pozitive që kanë për qëllim sigurimin e aksesit për personat me aftësi të 
kufizuara dhe se përshtatja e gati shtatëdhjetë për qind të ndërtesave publike 
në Zagreb kanë pësuar ndryshime për këtë qëllim. Për më tepër, një vizitë e 
kohëve të fundit nga ana e Raportuesit Special të Kombeve të Bashkuara për 
Aftësinë e Kufizuar në Kroaci kishte duartrokitur këto përpjekje të bëra nga 
shteti. Përsa i përket në mënyrë të veçantë përjashtimeve tatimore sipas Ligjit 
për Taksat për Transferimin e Pronës së Paluajtëshme, Qeveria ka theksuar se 
masat pozitive të zbatuara nga shteti janë për qëllim kryesisht që të ndihmohen 
individët financiarisht në nevojë dhe të adresojnë nevojat e të gjithë grupeve 
të rrezikuara. Megjithatë, shteti kishte krijuar avantazhe të ndryshme tatimore 
vend për personat me aftësi të kufizuara, për shembull, për taksimin mbi 
të ardhurat dhe shërbimet shëndetësore. Për më tepër, në harmonizimin e 
aktiviteteve të saj me kërkesat relevante ndërkombëtare, shteti ka miratuar 
strategjinë kombëtare për sigurimin e mundësive të barabarta për personat 
me aftësi të kufizuara për periudhën ndërmjet viteve 2007 dhe 2015, dhe në 
mënyrë aktive zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme në nivel kombëtar dhe 
lokal për mbledhje për nevojat e personave me aftësi të kufizuara.

(C) Ndërhyrja e palës së tretë
63. Ndërhyrësit e palës së tretë parashtruan se standardet përkatëse të KDPAK, 

veçanërisht në lidhje me konceptet e aksesit, mosdiskriminimit dhe akomodimit 



191

të arsyeshëm, duhet të informojnë Gjykatën në vlerësimin e pajtueshmërisë 
e shtetit me detyrimet e Konventës lidhur me personat me aftësi të kufizuara. 
Ata në mënyrë të veçantë paraqesin se ka pasur një lidhje të ngushtë mes 
aksesit dhe akomodimit të arsyeshëm të cilat në fund të fundit kane pasur të 
njëjtin qëllim për të siguruar gëzimin efektiv dhe ushtrimin e të drejtave në 
baza të barabarta me të tjerët. Kanë qenë, megjithatë, dallimet në mes të dy 
koncepteve në se masa e qasjes së përgjithshme duhet të ofrohen në pritje 
të nevojave aksesit të popullatës me aftësi të kufizuara, ndërsa akomodimi i 
arsyeshëm ka përfshirë masa specifike të drejtuara në një individ të caktuar 
me aftësi të kufizuara, të cilat duhet të ofrohen menjëherë.

64. Ndërhyrësit e palës së tretë më tej kane theksuar se e drejta ndërkombëtare e 
të drejtave të njeriut është zhvilluar për të siguruar ndalimin e diskriminimit 
nga ana e shoqatës, e cila bën fjalë për raste ku është diskriminuar një individ 
në bazë të karakteristikave vetjake, por për shkak të tij ose të një  marrëdhënie 
me dikë tjetër që kishte një karakteristikë të tillë. Ky parim është i mishëruar 
në disa juridiksione në gjithë Evropën dhe gjithashtu mund të gjendet në 
Aktin për Parandalimin e Diskriminimit. Ka pasur edhe një thirrje në rritje 
nga mekanizma ndërkombëtarë për të drejtat e njeriut për masa pozitive që do 
të merren nga shteti për të siguruar qasje në strehim të personave me aftësi të 
kufizuara. Juridiksioni kombëtar, në veçanti në kuadër të Bashkimit Evropian, 
ka filluar zbatimin e këtyre veprimeve, disa prej të cilave përfshihen edhe 
reduktime tatimore ose përjashtime.

65. Ndërhyrësit e  palës së tretë gjithashtu theksuan se gëzimi i të drejtave nga ana 
e personave me aftësi të kufizuara duhet të sigurohet pa asnjë diskriminim. 
Për më tepër, që jetojnë në shtëpitë e paarritshme duke  penguar pjesëmarrjen 
në jetën e komunitetit duke çuar  në izolimin dhe veçimin e individit me aftësi 
të kufizuara dhe të gjithë familjes. Në veçanti, Ndërhyrësit e Palës së Tretë 
theksuan se dështimi për të siguruar strehim të arsyeshëm çoi në diskriminim 
të personit, bazuar në aftësitë e kufizuara.

Vlerësimi i Gjykates
Parimet e Përgjithshme

66. Gjykata vëren se parimi qendror i ankimit të ankuesit është trajtimi i tij, 
i dyshuar si diskriminues në zbatimin e legjislacionit tatimor përkatës, në 
kundërshtim me nenin 14 të Konventës në lidhje me nenin 1 të Protokollit nr 
1. Gjykata, pra, do të adresojë ankesën në këtë drejtim në bazë të parimeve 
përkatëse të mëposhtme nga jurisprudenca e saj sipas nenit 14 të Konventës.

67. Gjykata është shprehur në mënyrë të vazhdueshme se neni 14 plotëson 
dispozitat e tjera thelbësore të Konventës dhe Protokolleve të saj. Ajo nuk 
ka ekzistencë të pavarur pasi ajo ka efekt vetëm në lidhje me “gëzimin e të 
drejtave dhe lirive”. Edhe pse aplikimi i nenit 14 nuk presupozon një shkelje 
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të këtyre dispozitave nuk mund të ketë vend për zbatimin e saj, përveç nëse 
faktet në çështje jane brenda kuadrit të një ose më shumë prej tyre. Ndalimi 
i diskriminimit në nenin 14 shtrihet përtej gëzimit të të drejtave dhe lirive të 
cilat Konventa dhe Protokollet e saj kërkojnë çdo shtet ti garantoje. Kjo vlen 
edhe për ato të drejta shtesë, që bien brenda sferës së përgjithshme të çdo neni 
të Konventës, për të cilat shteti ka vendosur vullnetarisht ti garantoje.

68. Gjykata ka përcaktuar në jurisprudencën e saj se vetëm dallimet në trajtimin 
të bazuara në një karakteristikë të identifikueshme, ose statusi, janë në gjëndje 
të quhen diskriminim brenda kuptimit të nenit 14.

69. Në përgjithësi, në mënyrë që një çështje të  ngrihet sipas nenit 14 duhet të 
ketë një ndryshim në trajtimin e personave në situata analoge apo afërsisht 
të ngjashme. Megjithatë, jo çdo dallim në trajtim do të përbëjë shkelje të 
nenit 14. Një ndryshim në trajtim është diskriminues nëse nuk ka justifikim 
objektiv ose të arsyeshëm; me fjalë të tjera, në qoftë se ai nuk ndjek një qëllim 
legjitim ose nëse nuk ka një marrëdhënie të arsyeshme të proporcionalitetit 
midis mjeteve të përdorura dhe qëllimit që kërkohet të realizohet.

70. Për më tepër, neni 14 nuk u ndalon Palëve Kontraktuese që ti trajtojnë grupet 
në mënyrë te ndryshme për të korrigjuar “pabarazitë faktike” mes tyre. Në 
të vërtetë, e drejta për të mos qënë i diskriminuar në gëzimin e të drejtave 
të garantuara sipas Konventës shkelet edhe kur Shtetet, pa një justifikim 
objektiv dhe të arsyeshëm, dështojnë për të trajtuar ndryshe personat situata 
e të cilëve është e ndryshme.

71. Gjykata ka pranuar gjithashtu se një politikë e përgjithshme apo masë që ka 
efekte të dëmshm  në mënyrë disproporcionale mbi një grup të caktuar mund 
të konsiderohet diskriminuese pavarësisht se nuk ka për qëllim në mënyrë të 
veçantë të preki atë grup, dhe se diskriminimi potencialisht në kundërshtim 
me Konventën mund të rezultojë nga një situate de facto. Ky është vetëm rasti, 
megjithatë, në qoftë se politika ose masa e tillë nuk ka justifikim “objektiv 
dhe të arsyeshem”, në qoftë se ajo nuk ndjek një “qëllim të ligjshëm” ose nëse 
nuk ka një “marrëdhënie të arsyeshme të proporcionalitetit” midis mjeteve të 
angazhuara dhe qëllimit që kërkohet të realizohet.

72. Shtetet Kontraktuese gëzojnë një liri të caktuar vlerësimi për të përcaktuar 
nëse dhe në çfarë mase dallimet në situata të ndryshe justifikojnë një trajtim 
të ndryshëm. Shtrirja e hapësirës së vlerësimit do të ndryshojë në varësi të 
rrethanave, objektit dhe subjektit.

73. Nga njëra anë, liri më e madhe në vleresim i lejohet zakonisht shtetit sipas 
Konventës kur bëhet fjalë për masa të përgjithshme të strategjisë ekonomike 
apo sociale. Kjo gjithashtu  përfshin masa në fushën e tatimeve. Megjithatë, 
masa të tilla duhet të zbatohen në mënyrë jodiskriminuese dhe në përputhje 
me kërkesat e proporcionalitetit. Nga ana tjetër, nëse një kufizim në të drejtat 
themelore vlen për një grup të veçantë të rrezikuar në shoqëri që ka vuajtur 
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diskriminim të konsiderueshëm në të kaluarën, atëherë liria në vleresimin e 
Shtetit është në thelb më e ngushtë dhe ajo duhet të ketë arsye me më shumë  
peshë për kufizimet në fjalë. Arsyeja për këtë qasje, e cila vë në dyshim 
disa klasifikime të caktuara në vetvete, është se grupe të tilla kanë qenë 
historikisht objekt i paragjykimeve me pasoja të përhershme, duke rezultuar 
në përjashtimin e tyre social. Paragjykime të tilla mund të sjellin stereotipet 
në legjislacion të cilat ndalojne vlerësimin individual të kapaciteteve dhe 
nevojave të tyre. Gjykata tashmë ka identifikuar një numër të grupeve të tilla 
në nevojë që kanë pësuar trajtim të ndryshëm për shkak të karakteristikave 
apo statusit të tyre, duke përfshirë dhe ata me aftësi të kufizuara. Për më 
tepër, në lidhje me të gjitha veprimet lidhur me fëmijët me aftësi të kufizuara 
interesi më i mirë i fëmijës duhet të jetë konsiderata mbizotëruese.

74. Së fundi, në lidhje me barrën e provës në lidhje me nenin 14 të Konventës, 
Gjykata është shprehur se pasi aplikanti ka treguar një ndryshim në trajtim, i 
takon qeverisë për të treguar se ajo ishte e justifikuar.
(b)Zbatimi i këtyre parimeve në rastin konkret
Nëse çështjet që i përkasin ankesës bien brenda qëllimit të nenit 1 të protokollit 1

75. Gjykata vëren se është e pakontestueshme mes palëve se rrethanat e çështjes 
në fjalë, në lidhje me çështjet e tatimeve, janë në kuadër të fushëveprimit të 
nenit 1 të Protokollit nr.1, duke e bërë  nenin 14 të Konventës të aplikueshem. 
Gjykata nuk sheh ndonjë arsye për të mbajtur qëndrim ndryshe.
Nëse aftësitë e kufizuara të fëmijës së aplikantit sollën situaten e aplikantit 

brenda termit “status tjetër” në nenin 14 të Konventës
76. Gjykata tashmë ka konstatuar se gjëndja shëndetësore e një personi, duke 

përfshirë aftësinë e kufizuar dhe paaftesi të ndryshme shëndetësore bien nën 
termin “status tjetër” në tekstin e nenit 14 të Konventës...

77. Ҫështja në fjalë ka të bëjë me një situatë në të cilën kërkuesi nuk pretendon 
trajtim diskriminues lidhur me aftësinë e kufizuar të tij, por në vend të kesaj 
trajtim të pafavorshëm për shkak të aftësisë së kufizuar të fëmijës së tij, me 
të cilin ai jeton dhe për të cilët ai ofron kujdes. Me fjalë të tjera, në këtë rast 
shtrohet pyetja se në çfarë mase aplikanti, i cili nuk i përket vetë një grupi 
të diskriminuar, por gjithësesi vuan nga një trajtim më pak i  favorshëm për 
shkak të aftësisë së kufizuar të fëmijës së tij.

78. Në lidhje me këtë, Gjykata rithekson se fjalët “status tjetër”, janë dhënë në 
përgjithësi nga një kuptim i  gjerë në jurisprudencën e saj dhe interpretimi 
i tyre nuk ka qenë i kufizuar në karakteristika të cilat janë personale në 
kuptimin e atyre të lindura ose të përhershme. Kështu, për shembull, çështja 
e diskriminimit u ngrit në rastet kur statusi i aplikantëve, i cili ka shërbyer si 
shkak për një trajtim diskriminues, është përcaktuar në lidhje me gjendjen e 
tyre familjare, i tillë si vendbanimi i fëmijëve të tyre. Kështu  si vijon, në dritën 
e objektit të tij dhe natyrës së të drejtave të cilat ajo kërkon të mbrojë, se neni 
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14 i Konventës mbulon edhe raste në të cilat një individ trajtohet në mënyrë 
diskriminuese në bazë të statusit të një personi tjetër apo karakteristikave të 
mbrojtura.

79. Prandaj, Gjykata konstaton se trajtimi i pretenduar si diskriminues i aplikantit 
për shkak të aftësisë së kufizuar të fëmijës së tij, me të cilin ai ka lidhje të ngushta 
personale dhe për të cilin ai ofron kujdes, është një formë e diskriminimit me 
bazë në aftësitë e kufizuara të mbuluara nga neni 14 i Konventes.

Nësë kishte një trajtim të diferencuar midis njerzve në situata të ngjashme apo një 
dështim për të trajtuar ndryshëm persona në situata të ndryshme. 

80. Gjykata më tej vëren se ankuesi pretendoi trajtim diskriminues në zbatimin 
e legjislacionit të brendshëm tatimor të pronës së paluajtshme në krahasim 
me blerësit e tjere të pronave, me të cilën ata zgjidhën  nevojat e tyre për 
strehim në rrethanat ku prona që kishin në pronësi nuk i plotëson nevojat për 
strehim të familjeve të tyre. Në mënyrë të veçantë, kërkuesi pretendoi se nga 
shitja e apartamentit të tij, i vendosur në katin e tretë të një ndërtese banimi 
në Zagreb, dhe duke lëvizur në një shtëpi në Samobor, ai krijoi për herë të 
parë kushtet e strehimit të përshtatshme me situatën në të cilën familja e tij 
ndodhej që nga lindja e fëmijës së tij me aftësi të kufizuara. Kjo ka të bëjë 
veçanërisht me faktin se ndërtesa e banimit ku banonte më parë nuk është e 
pajisur me një ashensor dhe për këtë arsye ishte mjaft e veshtirë, prej rritjes 
së djalit, për aplikantin dhe familjen e tij për të nxjerre atë nga banesa për 
ta vizituar një mjek, ose për ta çuar atë për fizioterapi, dhe në kopsht ose në 
shkollë, dhe për të përmbushur nevojat e tjera sociale.

81. Gjykata vëren se nuk ka mosmarrëveshje mes palëve se djali i ankuesit ishte 
një person me aftësi të kufizuara të mëdha dhe të shumta dhe se ai kërkon 
kujdes me kohë të plotë dhe vëmendje te madhe. Kjo gjithashtu, vendosi 
përfundimisht nga raporti i shërbimeve sociale të kujdesit i cili e shpalli atë 
100 për qind me aftësi të kufizuara. Prandaj, paraqitet çështja nëse banesa në 
fjalë mund të konsiderohet si vendstrehim i përshtatçëm për nevojat e banimit 
të familjes së aplikantit pas lindjes së fëmijës së tij me aftësi të kufizuara.

82. Sipas mendimit të Gjykatës, nuk ka dyshim se apartamenti i aplikantit në Zagreb, i 
blerë tre vjet para lindjes së djalit të tij, i vendosur në katin e tretë të një ndërtese 
banimi, pa një ashensor, dëmton rëndë lëvizshmërinë e djalit të tij dhe si pasojë 
kërcënon zhvillimin e tij personal dhe aftësinë për të arritur potencialin e tij 
maksimal, duke e bërë jashtëzakonisht të vështirë për të që të marrë pjesë në 
komunitetin dhe aktivitetet edukative, kulturore dhe sociale të fëmijëve.

83. Prandaj, Gjykata konstaton se duke kërkuar për të ndryshuar banesën në 
fjalë, duke blerë një shtëpi që ishte e përshtatshme për nevojat e familjes së 
tij, aplikanti ishte në një pozitë me çdo person tjetër i cili kishte ndryshuar 
vendbanim, duke blerë një tjetër pronë të paluajtshme, sipas normave 
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të legjislacionit përkatës të brendshëm tatimor, infrastrukturës bazë dhe 
kërkesave teknike te akomodimit. Gjendja e tij megjithatë ndryshon në lidhje 
me kuptimin e termit “kërkesat e infrastrukturës bazë”, e cila, në funksion të 
aftësisë së kufizuar të djalit të tij dhe standarteve relevante kombëtare dhe 
ndërkombëtare, nënkupton edhe aksesin e nevojshëm në objekte të tilla si, në 
rastin konkret, ekzistenca e një ashensori.

84. Megjithatë, Gjykata vëren se Zyra e Taksave Samobor mori parasysh se, duke 
pasur parasysh sipërfaqjen e banesës në pronësi të kerkuesit në Zagreb dhe 
ekzistencën e infrastrukturës, si ujë, energji elektrike dhe qasje në shërbimet e 
tjera publike, nuk mund të të thuhet se ankuesi nuk kishte kushte. Prandaj, ai 
u përjashtua nga përfitimi uljes në tatim për blerjen e një prone që përmbush 
në të vërtetë nevojat e banimit të familjes së tij.

85. Ky vendim u la në fuqi nga ana e Ministrisë dhe Gjykatës së Lartë Administra-
tive. Përsëri, si me Zyrën Tatimore Samobor, asnjë konsideratë nuk është marrë 
për nevojat specifike të familjes së aplikantit që lidhen me aftësinë e kufizuar të 
fëmijës së tij. Për më tepër, Gjykata e Lartë Administrative i quajti  argumentet 
e tij të pabazuara. Gjykata Kushtetuese nuk e ka adresuar këtë çështje.

86. Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata konstaton se nuk ka asnjë dyshim 
se autoritetet kompetente vendore nuk njohin specifikat faktike të gjendjes së 
ankuesit në lidhje me çështjen e infrastrukturës bazë dhe kërkesat  e akomodimit 
teknik që plotësojnë nevojat e banimit të familjes së tij. Autoritetet vendase 
mbajten një pozicion kufizues në lidhje me rastin konkret të aplikantit, duke 
mos marrë parasysh nevojat specifike të aplikantit dhe familjes së tij.
87. Mbetet të shihet nëse i njëjti trajtim i aplikantit si çdo blerës tjetër i pronës 

së paluajtshme ka një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm.

(iv)Nëse kishte një justifikim të arsyeshëm dhe objektiv
88. Qeveria ngriti dy argumente për justifikimin e vendimeve të autoriteteve 

vendase. Së pari, Qeveria argumentoi se legjislacioni i brendshëm parashikon 
kritere objektive për vërtetimin e kushteve themelore të infrastrukturës 
të vendbanimit, i cili nuk lejon asnjë liri në vendimarrje për autoritetet 
administrative tatimore; dhe së dyti, se kërkuesi nuk kishte përmbushur 
kërkesat financiare për përjashtim nga taksat per shkak të gjendjes se tij 
financiare.

89. Për sa i përket argumentit të parë, Gjykata nuk mund të mos vëzhgoj se Qeveria, 
me vullnetin e saj nuk ka fuqizuar autoritetet përkatëse në vend për të ndërtuar 
një mardhenie të rregullt proporcionaliteti midis mjeteve të përdorura dhe 
qëllimit që duhet të arrihet në rastin e veçantë të aplikantit. Për këtë arsye, 
në kundërshtim me kërkesat e nenit 14 të Konventës, autoritetet nuk ishin në 
gjendje të ofronin justifikim objektiv dhe të arsyeshëm për dështimin e tyre 
për të korrigjuar pabarazinë faktike përkatëse në rastin e aplikantit.
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90. Gjykata vëren, megjithatë, duke qenë e vetëdijshme se është së pari detyrë e 
autoriteteve kombëtare, kryesisht gjykatave, të interpretojnë dhe të zbatojnë 
ligjin e brendshëm, e se dispozita përkatëse e Ligjit per Shitjen e Pronave te 
Patundshme është shprehur në terma të përgjithshme dhe duke iu referuar 
vetëm “infrastrukturës bazë” dhe “kërkesave higjienike dhe teknike”.

91. Më tej, Gjykata vëren se dispozitat e tjera përkatëse të ligjit të brendshëm 
japin disa udhëzime në lidhje me çështjen e kërkesave themelore të 
aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuara. Kështu me ligj, për 
personat me lëvizshmëri të kufizuar parashikohet prania e një ashensori në 
ndertesën ku ato jetojnë. Megjithatë, nuk ka asgjë që sugjeron se ndonjë 
nga autoritetet kompetente të vendit në rastin në fjalë e konsideron  ligjin e 
brendshëm, të aftë për të plotësuar kuptimin e termave sipas Ligjit për Shitjen 
e Pronave të Patundshme.

92. Për më tepër, Gjykata vëren se duke respektuar kërkesat e përcaktuara në 
Ligjin për Shitjen e Pronave të Patundshme, shteti i paditur ka marr përsipër 
një detyrim për të marrë në konsideratë parimet e saj të rëndësishme, të tilla 
si akomodimi i arsyeshëm, aksesi dhe mosdiskriminimi ndaj personave me 
aftësi të kufizuara në lidhje me pjesëmarrjen e plotë dhe të barabartë në të 
gjitha aspektet e jetës shoqërore, dhe në këtë sferë autoritetet vendase, siç 
pohohet nga Qeveria, kanë ndërmarre disa masa përkatëse. Në rastin në fjalë, 
megjithatë, autoritetet përkatëse vendase nuk kane marrë në konsideratë këto 
detyrime ndërkombëtare të cilat shteti ndërmori për të respektuar.

93. Në përputhje me rrethanat në vijim, në kundërshtim me atë që qeveria deklaroi, 
se çështja në rastin konkret nuk është ajo në të cilin legjislacioni i brendshëm 
nuk linte vend për një vlerësim individual të kërkesave për përjashtim tatimor 
të personave në situatë të aplikantit. Çështja në këtë rast është mënyra në 
të cilën legjislacioni është zbatuar në praktikë i cili nuk arriti të akomodojë  
mjaftueshëm kërkesat e  veçanta të rastit të aplikantit që lidhen me aftësinë e 
kufizuar të fëmijës së tij dhe, në veçanti, me interpretimin e termit “kërkesat 
baze të infrastrukturës” për strehimin e një personi me aftësi të kufizuara.

94. Për më tepër, në bazë të argumentit të dytë të parashtruar nga qeveria, aplikanti 
u perjashtua nga shmangia e tatimit për shitblerjen e pasurisë së paluajtshme 
në bazë të gjendjes së tij financiare dhe në veçanti të vlerës së banesës që kishte 
në pronësi më parë në Zagreb. Arsyeja, sipas qeverisë, për këtë ishte fakti se 
shmangia nga tatimi në bazë të Ligjit per Shitjen e Pronave të Patundshme 
kishte për qëllim për të mbrojtur personat financiarisht të disavantazhuar dhe 
sipas mendimit të Qeverisë, aplikanti nuk ishte njëri prej tyre.

95. Gjykata konstaton se në parim, mbrojtja e personave financiarisht në nevojë 
duke zbatuar masat përkatëse të përjashtimit të taksave mund të konsiderohet 
si arsyetim objektiv për një trajtim diskriminues. Në të vërtetë, kjo do të 
duket se çështja e gjendjes financiare të një individi që aplikon për lirim nga 
tatimi per transferimin e një pronë të paluajtshme ishte kumulative relevante së 
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bashku me faktorë të tjerë gjatë vlerësimit të detyrimimit të tij ose të saj tatimor.
96. Megjithatë, në lidhje me rastin konkret të aplikantit, gjykata vë re se arsyeja 

e përjashtimit të aplikantit nga lirimi nga tatimi është se apartamenti i tij në 
Zagreb i përmbushte kushtet për të strehuar familjen e tij. Referenca e vetme 
për elementin financiar të dispozitës së përjashtimit të taksave sipas Ligjit për 
Shitjen e Pronave të Patundshme është bërë nga Ministria. Megjithatë, kjo 
është bërë pa ndonjë vlerësim konkret të aspekteve përkatëse financiare të 
rastit të aplikantit, një praktikë  kjo e ndjekur herë të tjera në rastet e ngjashme 
me atë të aplikantit.

97. Në përputhje me rrethanat, pranimi i argumentit të qeverisë do të ishte nga ana 
e Gjykatës në lidhje me rëndësinë konkrete të situatës financiare të aplikantit 
për kërkesën e përjashtimit të taksave, brenda kuptimit të ligjit vendas. Gjykata 
prandaj nuk është në gjendje të pranojë se mbrojtja e personave të pafavorizuar 
financiarisht është arsyeja që justifikon trajtimin diskriminues të aplikantit.

98. Duke pasur parasysh sa më sipër, dhe në veçanti në mungesë të vlerësimit 
përkatës të të gjitha rrethanave të rastit nga autoritetet kompetente vendore, 
Gjykata nuk është  e mendimit se ata dhanë një justifikim objektiv dhe të 
arsyeshëm për dështimin e tyre për të marrë në konsideratë pabarazinë  me 
vend për situatën e aplikantit kur bënë një vlerësim të detyrimit të tij tatimor.

99. Prandaj, Gjykata konstaton se ka pasur shkelje të Nenit 14 të Konventës në 
lidhje me nenin 1 të Protokollit nr.1.

100. Kjo e bën të panevojshme për gjykatën të marrë në shqyrtim veçmas ankesën 
e ankuesit sipas nenit 1 të Protokollit nr.1 të marrë vetëm.

PRETENDIMI PËR SHKELJE TË NENIT 8 DHE 14 TË KONVENTËS
101. Kërkuesi pretendoi shkelje të së drejtës për respektimin e jetës private dhe 

familjare dhe banesës në lidhje me aplikimin e padrejtë dhe diskriminues të 
legjislacionit tatimor vendas. Ai u mbështet në nenet 8 dhe 14 të Konventës.

102. Qeveria kundërshtoi këto akuza.
103. Në rrethanat e çështjes në fjalë, Gjykata është e mendimit se pabarazia e 

trajtimit në cilin  kërkuesi pretendoi të jetë një viktimë është marrë sa duhet në 
konsideratë në vlerësimin e mësipërm që ka çuar në konstatimin e shkeljes së 
Nenit 14 të Konventës në lidhje me nenin 1 të Protokollit nr.1.  Rrjedhimisht, 
konstaton se ndërkohë që kjo ankesë është gjithashtu e pranueshme, nuk ka 
asnjë arsye për të marrë në shqyrtim veçantë të njëjtat fakte nga pikëpamja e 
neneve 8 dhe 14 të Konventës (shiko për shembull, Mazurek k. Francës, nr. 
34406/97, § 56, ECHR 2000II; dhe Efe, cituar më lartë, § 55)

PRETENDIMI PËR SHKELJEN E NENIT 1 TË PROTOKOLLIT NR. 12
104. Kërkuesi u ankua se ai ishte diskriminuar nga mënyra e zbatimit të 

legjislacionit tatimor që nuk arriti të dallojë gjëndjen e tij nga situata e 
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përgjithshme sipas dispozitave përkatëse mbi përjashtimin e  taksave. Ai u 
mbështet në nenin 1 të Protokollit Nr 12.

105. Qeveria e kundërshtoi këtë argument.
106. Gjykata ka konstatuar tashmë se mënyra e zbatimit të legjislacionit tatimor 

e cila nuk arriti të dallojë gjendjen e aplikantit nga situata e përgjithshme, 
sipas dispozitave përkatëse mbi përjashtimit të taksave arriti në diskriminim 
në shkelje të nenit 14 marrë së bashku me nenin 1 të Protokollit Nr 1.

107. Duke pasur parasysh këtë konstatim, Gjykata konsideron se nuk është e 
nevojshme të shqyrtohet veç e veç nëse, në këtë rast, ka pasur edhe shkelje 
të nenit 1 të Protokollit Nr 12 të Konventës.

Zbatimi i nenit 41 TË konventËS
 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 te behet vetem nje ndreqje e pjesshme, Gjykata, kur është e drejte, i akordon 
shpërblim të drejtë pales së demtuar. “

Dëmi
108. Kërkuesi pretendoi 11,010.00 euro (EUR) në lidhje me dëmin pasuror në 

lidhje me shumën e tatimit që ai kishte qenë i detyruar të paguajë, dhe 
10,000 euro në lidhje me dëmin jopasuror.

109. Qeveria konsideroi pretendimin e aplikantit të tepruar, të pabaze dhe të 
pabazuar.

110. Në lidhje me dëmin financiar të pretenduar, Gjykata, duke pasur parasysh 
konstatimet e saj në lidhje me Nenin 14 të Konventës në lidhje me nenin 
1 të Protokollit nr.1, në lidhje me diskriminimin ndaj aplikantit lidhur 
me aplikimin e legjislacionit tatimor vendas, konsideron se nuk mund të 
spekulojë në masën e detyrimeve tatimore të aplikantit, që kanë të bëjnë 
veçanërisht me pyetjen nëse gjendja e tij financiare justifikon një përjashtim 
nga taksat. Kështu, duke mos qenë në gjendje për të vlerësuar pretendimin e 
ankuesit për dëmin material, Gjykata i referohet mundësisë që ka aplikanti 
në dispozicion për të kërkuar rihapjen e procedurës në pajtim me nenin 76 
të Ligjit për Mosmarrveshjet Administrative, e cila do të mundësonte një 
shqyrtim të freskët e pretendimit të tij në nivel kombëtar.

111. Nga ana tjetër, Gjykata çmon se kërkuesi duhet të ketë pësuar dëm jomonetar i 
cili nuk kompensohet mjaftueshem me konstatimin e shkeljes. Duke vendosur 
mbi baza të barabarta, ajo i jep ankimuesit EUR 5,000 në lidhje me dëmin 
jomonetar, plus çdo taksë që mund të jetë e tatueshme mbi këtë shumë.

112. Ankuesi pretendoi edhe 11,652.49 euro dhe 4,900 paund (GBP, rreth 6,800 euro) 
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për kostot dhe shpenzimet para gjykatave kombëtare dhe për ato para Gjykatës.
Qeveria konsideroi pretendimin e aplikantit të pabazuar.
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 domosdoshmërisht dhe janë të arsyeshme në sasi. Në 
rastin në fjalë, duke pasur në pronësi të tij dhe kriteret e mësipërme, Gjykata çmon 
të arsyeshme të caktojë shumën e 11,500 EUR për mbulimin e shpenzimeve.

B. Kostot dhe shpenzimet
113. Ankuesi pretendoi edhe 11,652.49 euro dhe 4,900 paund (GBP, rreth 6,800 

euro) për kostot dhe shpenzimet para gjykatave kombëtare dhe për ato para 
Gjykatës.

114. Qeveria i konsideroi pretendimet e aplikantit të pabaza dhe të pabazuara.
115. 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 domosdoshmërisht dhe janë të arsyeshme në 
sasi. Në rastin në fjalë, duke qënë se kjo gjë justifikohet me dokumente dhe 
kriteret e mësipërme, Gjykata çmon të arsyeshme të caktojë shumën e 11,500 
EUR për mbulimin e shpenzimeve sipas të gjitha kostove , plus çdo taksë që 
mund të jetë e tatueshme.

C. Fitimi i munguar
116. 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 për qind.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA, UNANIMISHT, 

1.  Deklaron aplikimin të pranueshem;
2.  Vendos se ka pasur shkelje të Nenit 14 të Konventës në lidhje me nenin 1 të 

Protokollit nr.1;
3.  Vendos se nuk ka nevojë për të shqyrtuar veçmas ankesën sipas nenit 1 të 

Protokollit nr.1 të marrë vetëm;
4.  Gjykon se nuk ka çështje më vete të lindur sipas nenit 8 të marrë veç dhe në 

lidhje me nenin 14 të Konventës, ose në bazë të nenit 1 të Protokollit nr 12;
5.  Hedh poshtë pretendimet e tjera të aplikantit.

 Stanley Naismith  Işil Karakaş
Kancelar Kryetar



Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

SEKSIONI I DYTË

ÇËSHTJA HALDIMANN DHE TË TJERË KUNDËR ZVICRËS

(Kërkesa nr.  21830/09)

VENDIM

STRASBURG

24 shkurt 2015

Ky vendim do të bëhet përfundimtar në kushtet e përcaktuara 
në nenin 44 § 2 të Konventës. Ai mund t’i nënshtrohet rishikimit redaktues.
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Në çështjen Haldimann dhe të tjerë kundër Zvicrës

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (seksioni i dytë), që mblidhet 
në një dhomë të përbërë nga:

Işıl Karakaş, kryetare, 
András Sajó, 
Nebojša Vučinić, 
Helen Keller, 
Paul Lemmens, 
Egidijus Kūris, 
Robert Spano, gjyqtarë, 
dhe Stanley Naismith, Kancelar i seksionit,

Pasi ka diskutuar në dhomën e këshillimit në 20 janar 2015,
Jep vendimin e mëposhtëm, të miratuar në këtë datë : 

PROCEDURA
1.  Çështja nis me një kërkesë (nr. 21830/09) drejtuar kundër Konfederatës së 

Zvicrës, katër shtetas të së cilës Zotërinjtë Ulrich Mathias Haldimann (“kërkuesi 
i pare”), Hansjörg Utz (“kërkuesi i dytë”), Zonjat Monika Annemarie Balmer 
(“kërkuesja e tretë”) dhe Fiona Ruth Strebel (“kërkuesja e katërt”), janë 
paraqitur para Gjykatës në 3 prill 2009 bazuar në nenin 34 të Konventës së 
mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe të lirive themelore (“Konventa”).

2.  Kërkuesit janë përfaqësuar nga avokati Mayr von Baldegg, avokat në 
Lucerne. Qeveria zviceriane (“Qeveria”) është përfaqësuar nga agjenti i saj 
zëvendësues, M. Adrian Scheidegger, i njësisë e Drejta evropiane dhe mbrojtja 
ndërkombëtare e të drejtave të njeriut të Zyrës Federale të Drejtësisë. 

3.  Kërkuesit pretendojnë se janë viktima të një cenimi të së drejtës së tyre të lirisë 
së shprehjes të mbrojtur nga neni 10 i Konventës. 

4.  Në 23 nëntor 2010, kërkesa i është përcjellë Qeverisë. 
5.  Media Legal Defence Initiative (MLDI) është lejuar të ndërhyjë në procedurën 

e shkruar (neni36 § 2 i Konventës dhe neni 44 § 3 i Rregullores së Gjykatës)

PËRSHKRIMI I FAKTIT
I. RRETHANAT E RASTIT

6.  Kërkuesit kanë lindur respektivisht në 1953, 1950, 1969 dhe 1969 dhe banojnë 
në Uster, Zürich, Bäretswil dhe Nussbaumen.

7.  Faktet e çështjes, ashtu si janë paraqitur nga kërkuesit, mund të përmblidhen 
si më poshtë :
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8.  Në vijim të raporteve vjetore të avokatit të popullit të kantonit të Zyrihut për 
sigurimet private dhe letrat e mara nga telespektatorët përmes redaksisë së 
“Kassensturz”, një emision javor i mbrojtjes së konsumatorëve i transmetuar 
nga televizioni i Zvicrës gjermanofone (SF DRS) prej shumë vjetësh, dhe 
që shprehin pakënaqësinë e tyre kundrejt agjentëve të sigurimeve duke vënë 
theksin te vlerësimet e rrumbullakosura që bënin në kuadrin e aktiviteteve të 
tyre, kërkuesja e tretë, redaktorja e këtij emisioni, përgatiti një emision mbi 
praktikat në fushën e shitjeve të produkteve të sigurimit të jetës.  

9.  Ajo ra dakord me redaktorin përgjegjës për emisionin (kërkuesi i dytë) dhe 
me kryeredaktorin e SF DRS (kërkuesi i parë), të regjistronte bisedat midis 
klientëve dhe agjentëve me kamera të fshehtë, për të provuar mangësitë e 
këtyre të fundit. Ai vendosi t’i regjistronte bisedat në një apartament privat, 
pastaj t’i komentonte nga një specialist i sigurimeve.

10. Kërkuesja e katërt, gazetare e SF DRS, ra dakord për një bisedë me agjentin 
e sigurimeve të ndërmarrjes X, bisedë që u zhvillua në 26 shkurt 2003. Ajo 
pretendoi se ishte një kliente që interesohej për nënshkrimin e një kontrate për 
sigurim të jetës. Në dhomën ku duhej të bëhej biseda u instaluan dy kamera 
të fshehta audi-vizuale (Lipstickkameras), që e transmetuan regjistrimin 
e bisedës në një dhomë ngjitur ku ishte kërkuesja e tretë dhe specialisti i 
sigurimeve. Një kameraman dhe një teknike gjendeshin gjithashtu në këtë 
dhomë, të ngarkuar për të regjistruar vlerësimin e bisedës nga eksperti.  

11. Kur mbaroi biseda, kërkuesja e tretë u fut në dhomë dhe u paraqit si redaktorja 
e  “Kassensturz”, duke i shpjeguar agjentit të sigurimeve se biseda ishte 
regjistruar. Agjenti iu përgjigj se e priste këtë gjë (“Das habe ich gedacht”). 
Ajo i tha se ai kishte bërë gabime të rënda gjatë bisedës dhe e ftoi të jepte 
mendimin e tij, gjë që ai e refuzoi.

12. Më pas, kërkuesi i parë dhe i dytë vendosën ta transmetojnë pjesërisht bise-
dën e regjistruar në një nga emisionet e ardhshme të “Kassensturz”. Ata i 
propozuan ndërmarrjes X të pozicionohej lidhur me bisedën dhe kritikën e 
shprehur dhe e siguruan se zëri dhe fytyra e agjentit do të maskohej dhe nuk 
do të ishin të dallueshëm. Në fakt, kërkuesit e mbuluan fytyrën e agjentit në 
mënyrë të tillë që vetëm ngjyra e flokëve dhe e fytyrës si dhe veshjet mund 
të dalloheshin ende pas këtij transformimi të figurës së pikselizuar. Edhe zëri 
i tij ishte ndryshuar. 

13. Në 3 mars 2003, agjenti depozitoi një padi civile pranë gjykatës së rrethit 
Zyrih, duke synuar të pengonte transmetimin e regjistrimit të kontestuar. Kjo 
padi u rrëzua nga një vendim i 24 marsit 2003.

14. Në 25 mars 2003, pjesë të bisedës së 26 shkurtit u transmetuan, me fytyrë 
dhe zë të ndryshuar ashtu si ishte parashikuar. Një natë më parë ishte rrëzuar 
kërkesa për të marrë masa të përkohshme që synonin mbrojtjen e interesave 
të agjentit të sigurimeve.   
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15.  Në 29 gusht 2006, gjyqtari i vetëm në fushën penale në rrethin e Dielsdorfit 
(kanton i Zyrihut) i çliroi tre kërkuesit e parë nga dyshimet e përgjimit dhe 
regjistrimit të bisedave të personave të tjerëve sipas nenit 79 bis, paragrafet 
1 dhe 2 të Kodit Penal, dhe personin e katërt nga dyshimet për regjistrim të 
paautorizuar sipas nenit 179ter, paragrafi i parë i Kodit Penal.

16. Si Prokurori i Përgjithshëm (Oberstaatsanëalt) i kantonit të Zyrihut ashtu 
edhe agjenti i sigurimeve, në cilësinë e personit të cenuar e apeluan vendimin 
e 29 gushtit 2006. 

17. Me një vendim të 5 nëntorit 2007, gjykata e lartë (Obergericht) e kantonit 
të Zyrihut i dënoi të tre kërkuesit e parë sepse kishin regjistruar biseda të 
personave të tjerë në bazë të nenit 179 bis paragrafi 1 dhe 2 i Kodit Penal dhe 
për shkelje të domenit sekret ose të domenit privat me anë të një aparati video 
sipas nenit  179 quater, paragrafi 1 dhe 2 i Kodit Penal. Kërkuesja e katërt u 
dënua për regjistrim të paautorizuar të bisedave sipas nenit 179ter paragrafi 1 
i Kodit Penal dhe për shkelje të domenit sekret ose të domenit privat me anë 
të një aparati video sipas nenit  179 quater, paragrafi i parë i Kodit Penal. Tre 
kërkuesit e parë u dënuan me kusht, me pesëmbëdhjetë ditë- gjobë deri në 
shumën 350 franga zvicerane (CHF), 200 CHF dhe 100 CHF, respektivisht, 
ndërsa kërkuesja e katërt u dënua me 5 ditë-gjobë deri në 30 CHF. 

18. Kërkuesit u ankuan së bashku në Gjykatën federale kundër dënimeve të tyre, 
duke iu referuar në mënyrë të veçantë të drejtës së tyre për liri të shprehjes 
sipas nenit 10 të Konventës. Sipas tyre përdorimi i metodës së kontestuar 
ishte i domosdoshëm për të  arritur qëllimin e caktuar.

19.  Me një vendim të 7 tetorit 2008, njoftuar përfaqësuesit të kërkuesve në 15 
tetor 2008, Gjykata federale e pranoi ankimin deri aty ku kishte të bënte me 
aktakuzën për shkelje të domenit sekret dhe të domenit privat me anë të një 
aparati video në bazë të nenit 179quater të Kodit Penal. Ajo çmoi se në këtë 
rast kishte pasur shkelje të  parimit akuzator dhe shkelje të të drejtave të 
mbrojtjes. Ajo e transferoi çështjen në një instancë më të ulët. 

20. Ankimi u rrëzua dhe u konsiderua si çështje e gjykuar për pjesën tjetër. 
Gjykata federale mendoi se kërkuesit kishin kryer veprime që binin me fushën 
e zbatimit të nenit 179 bis, paragrafi 1 dhe 2 dhe të nenit  179 ter, paragrafi 1 
i Kodit Penal dhe e hodhi poshtë justifikimin e dhënë nga kërkuesit. Gjykata 
e Lartë mendoi se kishte një interes të madh nga publiku që të informohej 
me praktikat në fushën e sigurimeve që peshonin më shumë se interesat e 
veçanta në lojë. Megjithatë, Gjykata federale çmoi se kërkuesit mund të 
kishin zgjedhur mjete të tjera, jo aq cënuese për interesat private të agjentit të 
sigurimeve, për shembull komente mbi raportet vjetore të avokatit të popullit, 
intervista punonjësish të këtij të fundit ose klientësh të pakënaqur. Përveç 
kësaj, në vend që të regjistronin bisedën me kamera të fshehtë, gazetarja mund 
të kishte mbajtur një proces verbal, edhe nëse vlera e tij bindëse mund të mos 
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kishte qenë aq e fortë. Së fundi, regjistrimi i një rasti të vetëm nuk mjaftonte, 
sipas Gjykatës federale, për të dhënë tregues të besueshëm mbi problemet e 
pretenduara. Në këtë fushë, shembujt e këqij ishin gjë e shpeshtë dhe shumë e 
njohur nga të gjithë. Transmetimi i një rasti të vetëm nuk e lejonte publikun të 
nxirrte përfundime të përgjithshme që kishin të bënin me cilësinë e këshillave 
të ofruara nga kompanitë e sigurimeve.     

21.  Me një vendim të gjykatës së lartë të kantonit të Zyrihut të 24 shkurt 2009, 
kërkuesit u çliruan nga akuza e shkeljes së domenit sekret dhe të domenit 
privat me anë të një aparati video në bazë të nenit 179quater të Kodit Penal. 
Gjykata pra i zvogëloi pak sanksionet kundër kërkuesve : tre kërkuesit e parë 
u dënuan respektivisht me sanksione financiare prej dymbëdhjetë ditësh- 
gjobë me 350 CHF (ose afrësisht 290 euro (EUR)), 200 CHF (ose 160 EUR) 
dhe 100 CHF (ose afërsisht 160EUR) dhe 100 CHF (ose afërsisht 80 EUR), 
dita, në vend të katërmbëdhjetë ditë –gjobë dhe kërkuesja e katërt me një 
dënim katër ditë-gjobë me 30CHF dita në vend të pesë ditë-gjobë me kusht 
dhe një periudhë prove prej dy vjetësh. Kërkuesit nuk u ankuan në Gjykatën 
federale kundër këtij vendimi.    

II.  E DREJTA DHE PRAKTIKA E BRENDSHME PËRKATËSE
22.  Dispozitat përkatëse të Kodit Penal zvicerian janë të formuluara si më poshtë : 

“Neni. 179bis : Përgjim dhe regjistrim i bisedave midis personash të tjerë
Cilido që, pa pëlqimin e të gjithë pjesëmarrësve, do të ketë dëgjuar me anë 

të një aparati përgjimi ose regjistruar në një aparat një bisedë jopublike midis 
personave të tjerë, cilido që do të ketë përfituar ose do t’i ketë bërë të ditur një 
të treti një fakt që e dinte ose duhej ta mendonte se e kishte mësuar me anë të 
një shkelje të parashikuar në paragrafin1, cilido që do të ketë ruajtur ose do ta 
ketë bërë të shfrytëzueshëm për një të tretë një regjistrim që e dinte ose duhej ta 
mendonte se e kishte realizuar me anë të një shkeljeje të parashikuar në paragrafin 
1, nëse paditet, do të dënohet me heqje lirie më e shumta prej tre vjetësh ose me 
një dënim me gjobë.

Neni. 179te rregjistrim i paautorizuar bisedash
Cilido që, pa pëlqimin e bashkëbiseduesve të tjerë, do të ketë regjistruar në 

një aparat një bisedë jopublike në të cilën ai merrte pjesë,  cilido që do të ketë 
ruajtur një regjistrim që e dinte ose duhej ta mendonte se ishte realizuar me anë të 
një shkeljeje të parashikuar në paragrafin 1, ose do të ketë përfituar prej tij apo do 
ta ketë bërë të shrytëzueshëm nga një person i tretë , nëse paditet, do të dënohet 
me heqje lirie për një vit e shumta ose me një dënim me gjobë.

Neni. 179quater : Shkelje e domenit sekret ose e domenit privat me anë të 
një aparati video

Cilido që, pa pëlqimin e personit të interesuar, do të ketë vëzhguar me një 
aparat video ose do të ketë  regjistruar me një aparat video një fakt që ka të bëjë 



205

me domenin sekret të këtij personi ose një fakt që nuk mund të shihet patjetër 
nga secili dhe që ka të bëjë me fushën personale të këtij të fundit, cilido që do të 
ketë përfituar osei do t’i ketë bërë të ditur një të treti një fakt që e dinte ose duhej 
ta mendonte se e kishte marrë vesh me anë të një shkeljeje të parashikuar në 
paragrafin 1, cilido që do të ketë ruajtur një regjistrim video ose do ta ketë bërë 
atë të shfrytëzueshëm nga një i tretë, ndërkohë që e dinte se e ka siguruar me anë 
të një shkelje të parashikuar në paragrafin 1, do të dënohet, nëse paditet, me heqje 
lirie prej tre vjetësh e shumta ose më një dënim me gjobë.”
23.  Fragmentet përkatëse të Rezolutës 1165 (1998) të Asamblesë Parlamentare 

të Këshillit të Evropës mbi të drejtën e respektimit të jetës private, të miratuar 
nga Asambleja Parlamentare në 26 qershor 1998, formulohen si më poshtë :

“10. Pra është e domosdoshme të gjendet mënyra që lejon ushtrimin e ekuilibruar 
të dy të drejtave themelore, të dyja njëlloj të garantuara nga Konventa 
Evropiane e të Drejtave të Njeriut : e drejta për respektim të jetës private dhe 
e drejta e lirisë së shprehjes.  

11. Asambleja riafirmon rëndësinë e të drejtës së respektimit të jetës private të 
çdo individi, dhe të lirisë së shprehjes si baza të një shoqërie demokratike. 
Këto të drejta nuk janë as absolute as në raport hierarkik midis tyre, meqë 
kanë të njëjtën vlerë. 

12. Asambleja nënvizon gjithsesi se e drejta për respektim të jetës private e 
garantuar nga neni 8 i Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut duhet 
të mbrojë individin jo vetëm kundër ndërhyrjes së autoriteteve publike, por 
edhe kundër ndërhyrjes së individëve ose institucioneve private, përfshi këtu 
mjetet e komunikimit masiv. 

13.  Asambleja mendon se, meqë të gjitha Shtetet anëtare e kanë ratifikuar tashmë 
Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, dhe nga ana tjetër meqë 
shumë legjislacione kombëtare përmbajnë dispozita të cilat garantojnë këtë 
mbrojtje, për rrjedhojë, nuk është e domosdoshme të propozohet miratimi i 
një konvente të re për të garantuar respektimin e jetës privates. (...)”

PËRSHKRIMI I SË DREJTËS
I.  MBI SHKELJEN E PRETENDUAR TË NENIT 10 TË KONVENTËS

24.  Kërkuesit ankohen për shkelje të së drejtës së tyre për liri shprehjeje si 
parashikohet në nenin 10 të Konventës të formuluar kështu :

“1. Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë 
e mendimit dhe lirinë për të marrë ose për të dhënë informacione 
dhe ide pa ndërhyrjen e autoriteteve publike dhe pa marrë 
parasysh kufijtë. Ky nen nuk i ndalon Shtetet që të kërkojnë liçencimin e 
ndërmarrjeve të transmetimit kinematografike ose televizive.

2. Ushtrimi i këtyre lirive që përmban detyrime dhe përgjegjesi, mund t’u nënsh-
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trohet atyre formaliteteve, kushteve, kufizimeve ose sanksioneve të parashikuara 
me ligj dhe që janë të nevojshme në një shoqëri demokratike, në interes të sig-
urisë 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 gjy-
qësor.”

25.  Qeveria e kundërshton këtë tezë.

A.  Mbi pranueshmërinë
26.  Gjykata konstaton se kërkesa nuk është dukshëm e pabazuar nga këndvështrimi 

i nenit 35 § 3 a) të Konventës. Gjykata madje nënvizon se ajo nuk has asnjë 
arsye tjetër për mospranueshmëri. Pra është e udhës që kërkesa të deklarohet 
e pranueshme. 

B.  Mbi themelin

1.  Parashtrimet e palëve
a)  Kërkuesit

27. Kërkuesit pretendojnë se nenet 179bis dhe 179ter të Kodit Penal nuk janë aq 
sa duhet të parashikueshëm në efektet e tyre. Sipas tyre, përdorimi i kamerës 
së fshehtë nuk është i rregulluar qartasi askund dhe jurisprudenca e gjykatave 
dhe rekomandimet e Këshillit zviceran të shtypit janë të paqarta. Gjykata 
federale përpiqet të censurojë përdorimin e mbledhjes së të dhënave dhe të 
kamerës së fshehtë në mënyre absolute.  

28. Kërkuesit shtojnë se nenet 179bis dhe 179ter të Kodit Penal nuk mbrojnë 
paanshmërinë e komunikimit midis individëve, as të drejtat e personalitetit 
por konfidencialitetin e komunikimit në sferën private. Në këtë rast, biseda 
është zhvilluar në një apartament që nuk i përket agjentit të sigurimeve dhe 
gjatë orarit të tij të punës. Përveç kësaj, nuk ekzistonte asnjë lidhje e veçantë 
besimi midis gazetares dhe agjentit të sigurimeve. Sipas tyre nuk bëhet fjalë 
për mbrojtje të sferës private dhe intime të agjentit. Fakti që zëri dhe figura e 
agjentit u maskuan e ndryshon plotësisht situatën.    

29. Përveç kësaj ata pretendojnë se i kanë respektuar detyrimet dhe përgjegjësitë 
që iu takojnë në këtë rast. Në vendimin e tij nr. 51/2007 Këshilli zviceran i 
shtypit ka vendosur se investigimet e fshehta lejohen nëse informacionet kanë 
interes publik dhe nëse ato nuk mund të merren me ndonjë mënyrë tjetër. Tema 
e emisionit që synonte të tërhiqte vëmendjen e publikut mbi mosfunksionimin 
e sigurimeve private në Zvicër paraqiste një interes të lartë publik. Përveç 
kësaj, gazetarët janë të lirë të zgjedhin mjetet për të kryer investigimet e tyre. 
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Paraqitja realiste ishte e domosdoshme në këtë situatë; nëse provat do të 
ishin falsifikuar, agjenti i sigurimeve do të kishte fituar procesin në kuadrin e 
dëmshpërbilimit të viktimës. Efekti shkurajues është shumë i rëndësishëm po 
të merret parasysh karakteri absolut i zgjidhjes nga Gjykata federale. Agjenti 
i sigurimeve ka pasur mundësinë të shprehet mbi kritikën e kërkuesve pas 
regjistrimit dhe para emisionit, gjë që ai e ka refuzuar.   

b)  Qeveria
30. Qeveria nuk e kundërshton faktin se dënimet e kontestuara konsiderohen si 

një “ndërhyrje” në ushtrimin e të drejtës së shprehjes nga ana e të interesuarve. 
Përkundrazi, sipas saj, kjo ndërhyrje parashikohej nga një ligj i qartë dhe i 
parashikueshëm. Neni 179 bis mbron bisedën efektive dhe neni 179 ter mbron 
fjalën spontane. Si sfera private dhe intime ashtu edhe e drejta për imazhin 
dhe fjalën mbrohen dhe i korrespondojnë qëllimit legjitim për mbrojtjen e 
reputacionit dhe të drejatve të tjetrit.  

31.  Fakti që zëri dhe fytyra e agjentit të sigurimeve u maskuan nuk ndryshon asgjë, 
për mendimin e Qeverisë, sepse ligji e dënon regjistrimin dhe transmetimin si 
të tillë. Për më tepër, ashtu si e ka vendosur Gjykata federale, nuk përjashtohet 
mundësia që të afërm ose bashkëpunues të agjentit ta njohin dhe respektivisht 
ta identifikojnë atë. Qeveria pretendon madje se nuk mund të nxirret asnjë 
pasojë nga rezultati i procedurës civile kombëtare e cila është e pavarur nga 
procedura penale dhe i përgjigjet një logjike tjetër.  

32. Për sa i përket proporcionalitetit të masës, Gjykata federale ka çmuar se 
përdorimi i kameras së fshehtë paraqet ngjashmëri me metodat e autoriteteve 
të investigimit sekret ose survejimit të korrespondencës nga posta dhe 
telekomunikacioni. Këto metoda janë të pranueshme vetëm në rrethana shumë 
të kufizuara dhe për shkelje shumë të rënda. Gjykata federale është shprehur 
in concreto në rastin e çështjes dhe jo në mënyrë të përgjithshme. Ajo ka 
pranuar se ekziston një interes i konsiderueshëm i publikut për t’u informuar 
për mangësitë eventuale në fushën e shitjeve të sigurimeve të jetës por, në 
këtë rast, reportazhi vetëm sa ilustroi probleme tashmë të njohura pa zbuluar 
ndonjë gjë të re nga këto probleme. Gazetari mund ta kishte transkriptuar 
bisedën pa e regjistruar ose mund të kishte përdorur mjete të tjera të ligjshme, 
nuk i takonte atij të mblidhte prova të pakundërshtueshme. Qeveria pretendon 
përveç kësaj se kërkuesit, si gazetarë me përvojë, nuk mund të mos e dinin 
se sjellja e dënueshme i rrezikonte për një sanksion që në këtë rast nuk ishte 
i paarsyeshëm. 

c)   Media Legal Defence Initiative (MLDI), palë e tretë
33. MLDI, si palë e tretë ndërhyrëse, nënvizon rëndësinë e mjeteve të fshehta 

të investigimit për hartimin e disa tipa reportazhesh, veçanërisht kur është e 
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domosdoshme të shmanget imazhi i zbukuruar i ndërmarrrjeve të fuqishme 
dhe të sofistikuara ose për të hyrë në një botë të fshehtë ku aksesi është i 
kufizuar. Të përdorur me etikë dhe për një qëllim të caktuar, këto janë mjete 
që duhen përdorur vetëm si zgidhje e fundit e që lejojnë të zbulohen praktika 
të cilat nuk mund të identifikohen në mënyrë realiste nga mjete të tjera. Ka një 
ndryshim në vlerësim kur regjistrimi zhvillohet jashtë banesës ose zyrës së 
personit të regjistruar. MKDI nënvizon se shumë shtete evropiane e pranojnë 
përdorimin e mjeteve sektrete të investigimit duke e mbajtur nën kontroll.  

2.  Vlerësimi i Gjykatës 
34. Palët nuk e kundërshtojnë faktin se dënimi i kërkuesve përbën një “ndërhyrje 

të autoriteteve publike” në të drejtën e tyre për liri shprehjeje. 
35.  Një ndërhyrje e tillë përbën shkelje të Konventës nëse nuk plotëson kërkesat e 

paragrafit 2 të nenit 10. Pra, duhet përcaktuar nëse ajo ishte e parashikuar nga 
“ligji”, e frymëzuar nga një apo shumë qëllime legjitime sipas këtij paragrafi 
dhe “ e domosdoshme, në një shoqëri demokratike”, për t’u përmbushur.

a) E parashikuar nga ligji
36. Gjykata nënvizon jurisprudencën e saj sipas së cilës fjalët « i parashikuar 

nga ligji » jo vetëm imponojnë që masa e kundërshtuar të ketë një bazë në të 
drejtën e brendshme, por synojnë gjithashtu cilësinë e ligjit në fjalë: kështu, ky 
i fundit duhe të jetë i kuptueshëm nga palët ndërgjyqëse dhe i parashikueshëm 
në pasojat e tij (shih, ndër shumë të tjera, Rotaru kundër Rumanisë [GC], 
nr. 28341/95, § 52, GjEDNj 2000V ;Vgt Verein gegen Tierfabriken kundër 
Zvicrës, no 24699/94, § 52, GjEDNj 2001VI ;Gawęda kundër Polonisë, 
nr. 26229/95, § 39, GjEDNj  2002II dhe Maestri kundër Italisë[GC], no 
39748/98, § 30, GjEDNj  2004-I). Gjithsesi, u përket autoriteteve kombëtare, 
veçanërisht gjykatave, të interpretojnë dhe të zbatojnë të drejtën e brendshme 
(Kruslin kundër Francës, 24 prill 1990, § 29, seria A no 176-A dhe Kopp 
kundër Zvicrës, 25 mars 1998, § 59, Përmbledhje e vendimeve 1998-II).

37. Kur bëhet fjalë për rrethanat e rastit, nuk kundërshtohet fakti se dënimi i 
kërkuesve bazohet në një tekst të kuptueshëm, pra, në nenet 179 bis dhe 179 
ter të Kodit Penal zviceran. Përkundrazi, kërkuesit pretendojnë se normat 
ligjore nuk janë të parashikueshme në efektet e tyre sepse përdorimi i kamerës 
së fshehtë nuk dënohet shprehimisht askund. 

38.  Gjykata konstaton se divergjenca në interpretim e palëve për sa i përket këtyre 
dy neneve të Kodit Penal zviceran lidhet vetëm me qëllimshmërinë e këtyre 
masave penale, domethënë elementët e jetës private dhe të personalitetit 
që ato kërkojnë të mbrojnë. Sidoqoftë, Gjykata nënvizon se kërkuesit nuk 
pretendojnë se lloji i sjelljes së dënueshme, ashtu si përshkruhet në nenet në 
fjalë, nuk ishte i qartë.  
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39. Kështu Gjykata çmon se kërkuesit, gazetarët dhe redaktorët, nuk mund të mos 
e dinin, si profesionistë të emisioneve televizive, që duke përdorur një kamera 
të fshehtë, pa pëlqimin e një personi objekt i një reportazhi dhe pa autorizimin 
për të transmetuar këtë reportazh, rrezikonin të merrnin një sanksion penal.    

40. Si përfundim, Gjykata arriti në përfundimin se ndërhyrja e kontestuar ishte 
«parashikuar nga ligji» sipas paragrafit 2 të nenit 10 të Konventës.

b) Qëllimi legjitim
41.  Qeveria pretendon se dënimi i kërkuesve synonte qëllimin legjitim për 

të mbrojtur reputacionin dhe të drejtat e tjetrit, në këtë rast të agjentit të 
sigurimeve. Kërkuesit pretendojnë se ndërhyrja nuk mund të kishte një qëllim 
të tillë përderisa agjentit, të cilit ia maskuan edhe fytyrën edhe zërin, nuk i 
janë cenuar të drejtat dhe reputacioni. 

42.  Gjykata konstaton se imazhi dhe zëri i agjentit janë regjistruar pa dijeninë 
e tij pastaj janë transmetuar në kundërshtim me mendimin e tij, sigurisht në 
një formë anonime, por në një mënyrë të dizfavorshme duke nxjerrë në pah 
këshillat profesionale të gabuara që përhapte agjenti, në një emision televiziv 
me audiencë të madhe.  

43.  Gjykata çmon, pra, se masa e kontestuar mund të synojë mbrojtjen e të 
drejtave dhe të reputacionit të tjetrit, në këtë rast të drejtën e agjentit për të 
ruajtur imazhin e tij, fjalën si dhe reputacionin. 

c) E domosdoshme në një shoqëri demokratike
i.  Parimet e përgjithshme

44.  Liria e shprehjes përbën një nga bazat kryesore të një shoqërie demokratike, 
një nga kushtet thelbësore të përparimit të saj dhe të zhvillimit të gjithsecilit. 
Me përjashtim të paragrafit 2 të nenit 10, ajo vlen jo vetëm për «informacionet» 
ose «idetë» e pritura mirë ose të konsideruara si të padëmshme ose pa 
interes, por edhe për ato që lëndojnë, godasin ose shqetësojnë: kështu e 
kërkojnë pluralizmi, toleranca dhe fryma e hapjes pa të cilat nuk ka «shoqëri 
demokratike». Ashtu siç e sanksionon neni 10, liria e shprehjes është subjekt 
përjashtimesh që kërkojnë gjithsesi një interpretim të ngushtë, dhe nevoja 
për ta kufizuar atë duhet të vendoset në mënyrë bindëse (voir, ndër të tjera, 
Handyside kundër Mbretërisë së Bashkuar, 7 dhjetor 1976, § 49, seria A 
nr.24 ; Botimet Plon kundër  Francës, nr. 58148/00, § 42, GjEDNj 2004IV ; 
Lindon, Otchakovsky-Laurens dhe July kundër Francës [GC], nr. 21279/02 
dhe 36448/02, § 45, GjEDNj 2007IV).

45.  Gjykata, nga ana tjetër, ka nënvizuar shumë herë rolin kryesor që luan shtypi 
në një shoqëri demokratike. Nëse shtypi nuk duhet të kalojë disa kufij, përsa 
i përket sidomos mbrojtjes së reputacionit dhe të drejtave të tjetrit, ai ka 
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për detyrë të paktën të përcjellë, në respekt të detyrave dhe përgjegjësive të 
tij, informacione dhe ide mbi të gjitha çështjet me interes të përgjithshëm. 
Funksionit të tij që konsiston në përhapjen e informacioneve dhe ideve mbi 
çështje të tilla i shtohet e drejta, për publikun, që t’i marrë ato. Nëse do të 
ishte ndryshe, shtypi nuk do të mund të luante rolin e vet të domosdoshëm 
si «qen roje»  Bladet Tromsø dhe Stensaas kundër Norvegjisë [GC], nr. 
21980/93, §§ 59 dhe 62, GjEDNj 1999III, dhe Pedersen e Baadsgaard 
kundër Danimarkës [GC], nr. 49017/99, § 71, GjEDNj 2004XI). Ndonëse 
të formuluara së pari për shtypin e shkruar, këto parime zbatohen pa dyshim 
edhe për mjetet audiovizuale (Jersild kundër Danimarkës, 23 shtator 1994, § 
31, seria A nr. 29).

46.  Neni 10 § 2 i Konventës nënvizon se ushtrimi i lirisë së shprehjes përmban 
«detyrime dhe përgjegjësi», që vlejnë gjithashtu për mediat, edhe kur bëhet 
fjalë për çështje me një interes të përgjithshëm të madh. Këto detyrime dhe 
përgjegjësi mund të marrin një interes të veçantë kur rrezikon të cenohet 
reputacioni i një individi të cituar me emër dhe dëmtohen «të drejtat e tjetrit». 
Kështu, duhet të ekzistojnë arsye specifike që të mund t’i çlirosh mediat nga 
detyrimi që u takon normalisht për të verifikuar deklaratat faktuale shpifëse. 
Në këtë aspekt, hyjnë veçanërisht në lojë natyra dhe shkalla e akuzës në 
fjalë dhe çështja se deri në ç’pikë media mund t’i konsiderojë në mënyrë 
të arsyeshme burimet e saj si të besueshme për sa i përket pretendimeve 
(Pedersen dhe Baadsgaard, lartcituar, § 78, dhe Tønsbergs Blad A.S. dhe 
Haukom kundër Norvegjisë, nr. 510/04, § 89, 1 mars 2007).

47.  Ka vend gjithashtu për të nënvizuar se çdo individ, qoftë edhe gazetar, që 
ushtron lirinë e tij të shprehjes, përmbush «detyrime dhe përgjegjësi» shtrirja 
e të cilave varet nga situata dhe nga metoda teknike e përdorur (Stoll kundër 
Zvicrës [GC], nr. 69698/01, § 102, GjEDNj 2007V). Kështu, pavarësisht rolit 
kryesor që u takon mediave në një shoqëri demokratike, gazetarët në parim 
nuk mund të çlirohen përmes mbrojtjes që u ofron neni 10, nga detyrimi i tyre 
për të respektuar ligjet penale të common law. Paragrafi 2 i nenit 10 vendos, 
nga ana tjetër, kufijtë e ushtrimit të lirisë së shprehjes, që mbeten të vlefshme 
edhe kur është fjala për të raportuar në shtyp për çështje serioze me interes të 
përgjithshëm (ibidem, § 102).

48.  Në shqyrtimin e domosdoshmërisë së ndërhyrjes në një shoqëri demokratike 
me qëllim «mbrojtjen e reputacionit ose të të drejtave të tjetrit» , Gjykata 
mund të arrijë deri sa të verifikojë nëse autoritet kombëtare kanë ruajtur një 
ekuilibër të drejtë në mbrojtjen e të dyja vlerave të garantuara nga Konventa 
të cilat në disa çështje mund të shfaqen në konflikt : pra, nga njëra anë, liria e 
shprehjes ashtu si mbrohet nga neni 10 dhe, nga ana tjetër, e drejta për respektim 
të jetës private ashtu si garantohet nga dispozitat e nenit 8 (Hachette Filipacchi 
Associés kundër Francës, nr. 71111/01, § 43, 14 qershor 2007, dhe MGN 
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Limited kundër  Mbretërisë së Bashkuar, nr. 39401/04, § 142, 18 janar 2011).
49. Nga ana tjetër, e drejta për mbrojtjen e reputaconit është një e drejtë që, si 

element i jetës private, ka të bëjë me nenin 8 të Konventës (Chauvy dhe të tjerë 
kundër Francës, nr. 64915/01, § 70, GjEDNj 2004VI ;Pfeifer kundër Austrisë, 
nr. 12556/03, § 49, 15 nëntor 2007 ;Polanco Torres dhe Movilla Polanco 
kundër Spanjës, nr. 34147/06, § 40, 21 shtator 2010 dhe Axel Springer AG 
kundër Gjermanisë [GC], nr. 39954/08, § 83, 7 shkurt 2012,). Megjithatë, që 
neni 8 të merret parasysh, sulmi ndaj reputacionit personal duhet të arrijë një 
farë niveli të rëndësishëm dhe të jetë kryer në mënyrë të tillë që të shkaktojë 
një dëm për sa i përket gëzimit të së drejtës për respektim të jetës private (A. 
kundër  Norvegjisë, nr. 28070/06, § 64, 9  prill 2009).

50.  Në jurisprudencën e mëparshme Gjykatës i është dashur të trajtojë çështje që 
kanë të bëjnë me reputacionin personal të presonazheve publike (Axel Springer 
AG, i lartpërmendur). Ajo thekson se ka vendosur tashmë gjashtë kritere për 
të analizuar në rastin e vënies në balancë të së drejtës për liri shprehjje dhe të 
së drejtës për respektim të jetës private : kontributi në një debat me interes të 
përgjithshëm, fama e personit të vënë në shënjestër dhe objekti i reportazhit, 
sjellja e mëparshme e personit në fjalë, mënyra e sigurimit të informacioneve 
dhe vërtetësia e tyre, përmbajtja, forma dhe pasojat e publikimit, si dhe 
rëndësia e sanksionit të vënë (Axel Springer AG, lartpërmendur, §§ 90-95).

51. Gjykata është shprehur gjithashtu për raste shpifjesh që kanë lidhje me ushtri-
min e profesionit të një individi (kur bëhet fjalë për një mjek, Kanellopoulou 
kundër Greqisë, nr. 28504/05, 11 tetor 2007 ; kur bëhet fjalë për një drejtor 
të përgjithshëm të një shoqërie të subvencionuar nga shteti, Tănăsoaica 
kundër Rumanisë, nr. 3490/03, 19 qershor 2012; kur bëhet fjalë për magjistratë, 
Belpietro kundër Italisë, nr. 43612/10, 24 shtator 2013).

52.  Ky rast dallohet nga rastet e mëparshme pasi, nga njëra anë, agjeti i sigurimeve 
nuk ishte person publik që të gëzonte një reputacion të veçantë, dhe nga ana 
tjetër reportazhi i kontestuar nuk kërkonte të kritikonte agjentin personalisht, 
por synonte disa praktika tregtare të zbatuara në gjirin e kategorisë profesionale 
të cilës ai i përkiste (shih, a contrario, Kanellopoulou, i lartpërmendur). 
Impakti i reportazhit mbi reputacionin personal të agjentit të sigurimeve, pra, 
për pasojë ishte i kufizuar dhe Gjykata do të marrë parasysh këtë aspekt të 
veçantë të çështjes në zbatimin e kritereve që dalin në jurisprudencën e saj. 

53. Nga ana tjetër, Gjykata kujton se në sferën e nenit 10 të Konventës, Shte-
tet kontraktuese disponojnë një hapësirë vlerësimi për të gjykuar mbi 
domosdoshmërinë dhe shtrirjen e një ndërhyrjeje në lirinë e shprehjes të 
mbrojtur nga kjo dispozitë (Tammer kundër Estonisë, nr. 41205/98, § 60, 
GjEDNj 2001I, dhe Pedersen e Baadsgaard, i lartpërmendur, § 68).

54.  Në këto çështje si edhe në këtë rast, Gjykata çmon se rezultati i kërkesës në 
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parim nuk mund të ndryshonte pavarësisht se është paraqitur para Gjykatës, 
bazuar në nenin 10 të Konventës, nga gazetari që ka publikuar artikullin 
kontestues ose, bazuar në nenin 8 të Konventës, nga individi që ishte objekt i 
këtij artikulli. Në fakt, këto të drejta meritojnë a priori të respektohen njëlloj 
(Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) kundër Francës, nr. 12268/03, § 
41, 23 korrik 2009, Timciuc kundër Rumanisë (vend.),nr. 28999/03, § 144, 
12 tetor 2010, dhe Mosley kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 48009/08, 
§ 111, 10 maj 2011; shih gjithashtu pikën 11 të Rezolutës së Asamblesë 
Parlamentare, paragrafi 23 më lart). Pra, hapësira vlerësuese në parim do të 
duhej të ishte e njëjtë në të dyja rastet.

55. Nëse vënia në balancë e dy të drejtave nga autoritetet kombëtare është 
bërë duke respektuar kriteret e vendosura nga jurisprudenca e Gjykatës, 
duhen arsye serioze që kjo e fundit ta zëvendësojë mendimin e gjykatave të 
brendshme me mendimin e saj (Palomo Sánchez dhe të tjerë kundër Spanjës 
[GC], nr. 28955/06, 28957/06, 28959/06 dhe 28964/06, § 57, GjEDNj 2011 
dhe MGN Limited, i lartcituar §§ 150 et 155).

ii.  Zbatimi në rastin e çështjes
56. Gjykata së pari duhet të vendosë nëse reportazhi në fjalë kishte të bënte me 

një temë me interes të përgjithshëm. Gjykata vëren menjëherë se tema e 
reportazhit të realizuar, pra këshillimi i keq nga ana e agjentëve të sigurimeve 
private, dhe çështja e mbrojtjes së të drejtës së konsumatorëve që rrjedh prej 
saj, kishin të bënin me një debat që kishte një interes publik shumë të madh.   

57. Për Gjykatën, është gjithashtu e rëndësishme të shqyrtojë nëse reportazhi në 
fjalë mund të ngjallë një debat publik mbi këtë temë (Stoll, i lartpërmendur, 
§ 121). Në këtë aspekt, gjykata federale çmon se nëse tema në vetvete, mund 
të paraqiste një interes publik, po qe se gjykata do të kërkonte të përcaktonte 
shtrirjen e fenomenit, reportazhi i kontestuar nuk sillte asnjë element të ri 
në problematikën e cilësisë së keqe të këshillimit të agjentëve. Përveç kësaj, 
metoda të tjera, më pak të dëmshme ndaj interesave të agjentit të sigurimeve, 
do të kishin mundësuar trajtimin e kësaj problematike. Për Gjykatën, ka 
rëndësi vetëm të dihet nëse reportazhi mund të kontribuonte në debatin me 
interes të përgjithshëm dhe jo nëse reportazhi e ka arritur apo jo plotësisht 
objektivin.    

58. Gjykata pranon pra se një artikull i tillë trajtonte një temë të rëndësishme me 
interes të përgjithshëm

59.  Gjykata kujton se neni 10 § 2 i Konventës nuk lë fare vend për kufizime të 
lirisë së shprehjes në fushën e çështjeve me interes të përgjithshëm (Sürek kundër 
Turqisë (nr.1) [GC], nr. 26682/95, § 61 GjEDNj 1999-IV ; Stoll, i lartcituar, § 106 ; 
Wingrove kundër  Mbretërisë së Bashkuar, 25 nëntor 1996, § 58, Përmbledhje 
1996V ; Dupuis dhe të tjerë kundër Francës, nr. 1914/02, § 40, 7 qershor 2007).
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60.  Sigurisht, ashtu si ka thënë tashmë, Gjykata konstaton se agjenti i filmuar pa 
dijeninë e tij nuk ishte personazh publik. Ai nuk kishte dhënë pëlqimin për 
t’u filmuar dhe mund pra «të besonte me arsye për karakterin privat» të kësaj 
bisede (shih, mutatis mutandis, Halford kundër Mbretërisë së Bashkuar, 25 
qershor 1997, §§ 44 dhe 45, Përmbledhje e vendimeve  1997-III dhe Perry 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 63737/00, §§ 36-43, GjEDNj 2003-
IX). Megjithatë, reportazhi i kontestuar nuk fokusohej te agjenti si individ, 
por te disa praktika tregtare të zbatuara brenda një kategorie profesionale. 
Përveç kësaj, biseda nuk ishte zhvilluar në zyrat e agjentit të sigurimeve 
ose në ndonjë lokal tjetër pune (a contrario et mutatis mutandis,Chappell 
kundërMbretërisë së Bashkuar, 30 mars 1989, § 51, seria A nr. 152-A; 
Niemietz, i lartcituar, §§ 29-33 ; Funke kundër Francës, 25 shkurt 1993, § 48, 
seria A no 256-A ; Crémieux kundër Francës, 25 shkurt 1993, § 31, seria A 
nr. 256-B ; dhe Miailhe kundër Francës (nr.1), 25 shkurt 1993, § 28, seria A 
nr. 256-C). Gjykata mendon se cenimi i jetës private të agjentit është më pak 
i rëndësishme sesa në rastin kur agjenti do të ishte vënë në shenjë si individ 
dhe ekskluzivisht nga reportazhi. 

61. Mënyra e marrjes së informacioneve dhe vërtetësia e tyre luajnë edhe ato 
një rol të rëndësishëm. Gjykata ka gjykuar tashmë, në fakt, se garancia që 
neni 10 u ofron gazetarëve, për sa i përket raporteve mbi çështje me interes 
të përgjithshëm, i nënshtrohet kushtit se të interesuarit veprojnë me qëllim të 
mirë në bazë të fakteve të sakta dhe japin informacione «të besueshme dhe 
të sakta» për të respektuar deontologjinë gazetareske (shih, për shembull, 
Fressoz dhe Roire kundër Francës [GC], nr. 29183/95, § 54, GjEDNj 1999-I; 
Pedersen dhe Baadsgaard, i lartcituar, § 78; Stoll, i lartcituar, § 103, dhe Axel 
Springer AG, i lartcituar, § 93). Gjykata vëren se palët u referohen burimeve 
të ndryshme, megjithatë ato bien dakord, në thelb, për faktin se përdorimi 
i kameras së fshehtë nuk ishte e ndaluar në mënyrë absolute në të drejtën 
e brendshme, por ajo mund të lejohej me kushte strikte (shih respektivisht 
§§ 29 dhe 32 më lart). Sipas tyre, një përdorim i tillë lejohej vetëm kur 
ekziston një interes publik i lartë për shpërndarjen e informacioneve dhe për 
aq kohë sa informacionet e marra nuk mund të sigurohen ndryshe. Gjykata ka 
vendosur tashmë se tema e reportazhit i përgjigjej një çështjeje me interes të 
përgjithshëm. Për Gjykatën, në këtë stad, është e rëndësishme analiza e sjelljes 
së kërkuesve. Në këtë aspekt, kur Gjykata çmon se agjenti i sigurimeve me 
të drejtë mund të ketë pasur ndjesinë se kërkuesit ia kanë hedhur, sidoqoftë 
ajo është e mendimit se ata nuk mund t’i qortosh për një sjellje qëllimisht 
kundër rregullave deontologjike. Këta të fundit në fakt, nuk i kanë injoruar 
rregullat gazetareske ashtu si përcaktohen nga Këshilli zvicerian i shtypit 
(shih § 29 më lart) të cilat kufizojnë përdorimin e kamerës së fshehtë por 
kanë arritur në përfundimin- e gabuar sipas gjykatës së lartë zvicerane – se 
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objekti i reportazhit të tyre duhej t’u lejonte të përdornin kamerën e fshehtë. 
Gjykata nënvizon se kjo çështje nuk ka arritur unanimitetin në gjirin e vetë 
gjykatave zvicerane, të cilat në shkallë të parë, i kanë çliruar kërkuesit nga 
çdo dënim penal. Për rrjedhojë, Gjykata është e mendimit se kërkuesit duhet 
të përfitojnë nga dyshimi për sa i përket vullnetit të tyre për të respektuar 
rregullat deontologjike të zbatueshme në rastin e çështjes, kur bëhet fjalë për 
mënyrën e marrjes së informacioneve.      

62.  Tani kur bëhet fjalë për faktet e paraqitura, e vërteta e tyre nuk është kontestuar 
kurrë. Fakti që do të ishte më interesante për konsumatorët, ashtu si pretendon 
Qeveria, të paraqitej rëndësia e problemeve të denoncuara në vend të natyrës 
së tyre, nuk i ndryshon asgjë këtij konstatimi.  

63.  Gjykata kujton më pas se duhet marrë parasysh mënyra se si një reportazh 
ose një foto publikohen dhe mënyra se si personi i synuar është paraqitur 
aty (Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft m.b.H. kundër 
Austrisë (nr.3), nr. 66298/01 dhe 15653/02, § 47, 13 dhjetor 2005; Reklos dhe 
Davourlis kundër Greqisë, nr. 1234/05, § 42, 15 janar 2009 ; dhe Jokitaipale e 
të tjerë kundër Finlandës, nr. 43349/05, § 68, 6 prill 2010). Përveç kësaj, shtrirja 
e shpërndarjes së reportazhit dhe të fotos, mund të marrë rëndësi, sipas rastit nëse 
bëhet fjalë për një gazetë me tirazh kombëtar ose lokal, të rëndësishëm ose të ulët 
(Iltalehti dhe Karhuvaara kundër Finlandës, nr. 6372/06, § 47, 6 prill 2010).

64. Në rastin e çështjes, Gjykata konstaton se kërkuesit kanë regjistruar një 
bisedë që përmban imazhe dhe zërin e një gjoja negocimi midis agjentit të 
sigurimeve dhe gazetares. Për mendimin e Gjykatës, regjistrimi në vetvete u 
ka shkaktuar vetëm një cenim të kufizuar interesave të agjentit të sigurimeve, 
pasi vetëm një rreth i kufizuar personash kanë pasur akses për ta dëgjuar 
regjistrimin, çka e pranon edhe Qeveria.  

65.  Ky regjistrim është përhapur më pas në formë reportazhi, në mënyrë veçanërisht 
të disfavorshme për agjentin e sigurimeve, ashtu si e ka nënvizuar tashmë 
Gjykata. Megithëse i shkurtër transmetimi i sekuencave të regjistrimit mund 
të sillte një cenim më të madh të drejtës së agjentit për jetë private, përderisa 
shumë telespektatorë- afërsisht dhjetë mijë sipas Qeverisë- kanë mundur të 
informohen për këtë gjë. Mirëpo, Gjykata e di se mediat audovizuale kanë 
shpesh efekte shumë më të shpejta dhe më të fuqishme se shtypi i shkruar 
(Jersild, i lartcituar, §31). Audienca, ka mundur kështu të krijojë opinionin 
e vet mbi cilësinë e këshillave të agjentit të sigurimeve dhe për mungesën e 
profesionalizmit nga ana e tij. Megjithatë, në këtë rast është përcaktues fakti 
që kërkuesit e kanë fshehur fytyrën e agjentit në mënyrë të tillë që vetëm 
ngjyra e flokëve dhe e lëkurës dukej ende pas transformimit të imazhit. 
Edhe zëri i tij ishte ndryshuar. Po kështu, Gjykata nënvizon se nëse veshjet 
e agjentit ishin të dukshme, këto të fundit sidoqoftë nuk paraqisnin ndonjë 
shenjë dalluese. Së fundi, biseda nuk u zhvillua në lokalet që frekuentonte 
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zakonisht agjenti i sigurimeve.    
66. Gjykata pra, nisur nga rrethanat e rastit, çmon se ndërhyrja në jetën private të 

agjentit të sigurimeve që nuk ka pranuar të shprehet mbi bisedën, nuk është 
aq e rëndë sa (A. kundër Norvegjisë, i lartcituar) që t’i fshihej interesit publik 
informacioni mbi parregullsitë e pretenduara në fushën e sigurimeve.

67. Së fundi, për sa i përket sanksionit, Gjykata duhet të mbajë parasysh natyrën 
dhe rëndësinë e tij. Mund të ndodhë që vetë dënimi si fakt të ketë më shumë 
rëndësi se natyra e parëndësishme e dënimit të dhënë (Stoll, i latcituar, §§ 
153-154). Në këtë rast, megjithëse dënimet financiare me dymbëdjetë ditë-
gjobë për tre kërkuesit e parë dhe katër ditë –gjoba për kërkuesen e katërt 
janë relativisht të lehta, Gjykata çmon se sanksioni i shpallur nga gjyqtari 
penal mund të kontribuojë që shtypi të mos shprehë kritika (Stoll, i lartcituar, 
§ 154), dhe pse kërkuesve nuk u është hequr mundësia përtë transmetuar 
reportazhin e tyre.

68. Duke mbajtur parasysh sa më lart, Gjyata çmon se masa e kontestuar nuk 
ishte, në këtë rast, e domosdoshme në një shoqëri demokratike dhe se, për 
rrjedhojë, ka pasur shkelje të nenit 10 të Konventës.  

II.  MBI ZBATIMIN E NENIT 14 TË KONVENTËS
69.  Sipas nenit 41 të Konventës,

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.
70. Kërkuesit nuk kanë paraqitur kërkesë për dëmshpërblim të drejtë. Për rrjedho-

jë, Gjykata çmon se nuk ka vend për të akorduar një dëmshpërblim për këtë gjë.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA,
1.   Deklaron, unanimisht, këkesën të pranueshme ;
2.   Thotë, me gjashtë vota pro dhe një kundër, se ka pasur shkelje të nenit 

10 të Konventës.
Hartuar në Frëngjisht, më pas transmetuar me shkrim më 24 shkurt 2015, në 

zbatim të nenit 77 §§ 2 dhe 3 të regullores.

 Stanley Naismith                                             Işıl Karakaş
    Kancelar                                                          Kryetar
Këtij vendimi i bashkëngjitet, në përputhje me nenet 45 § 2 të Konventës dhe 

74 § 2 të Rregullores, mendimi në pakicë i gjyqtarit Lemmens.
                                                                        A.I.K. 

                                                                               S.H.N.
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MENDIMI I PAKICËS I GJYQTARIT LEMMENS

1. Me keqardhje, unë nuk mund të pajtohem me shumicën, në përfundimin se ka 
pasur shkelje të nenit 10 të Konventës, në çështjen në fjalë.

2. Kjo çështje ka të bëjë me dënimin penal të katër gazetarëve dhe redaktorëve, 
për realizimin e një regjistrimi të fshehtë të një bisede midis njërit prej tyre 
dhe një agjenti sigurimesh dhe  transmetimin e disa fragmenteve të bisedës në 
televizion, në formë “anonime”.42 

Këto dënime janë bazuar në dy nenet e Kodit Penal të Zvicrës. Në rastin e 
tre kërkuesve të parë, të cilët nuk kishin marrë pjesë vetë në bisedë me agjentin, 
veprat në fjalë kishin të bënin me regjistrimin e një bisede private mes personave 
të tretë pa pëlqimin e tyre (neni 179 bis § 1) dhe zbulimin ndaj palëve të treta 
të një fakti të marrë me anë të një regjistrimi të tillë (Neni 179 bis § 2). Në 
rastin e kërkueses së katërt, e cila ishte paraqitur si kliente dhe kishte biseduar 
me agjentin, vepra konsistonte në regjistrimin e një bisede private nga një prej 
personave pjesëmarrës, pa pëlqimin e tjetrit (neni 179 ter § 1).

Veprat në fjalë kanë në fushë veprimi të përgjithshme. Kodi Penal nuk i 
drejtohet në mënyrë specifike gazetarëve. Regjistrimi dhe transmetimi i një bisede 
private është i ndaluar pa marrë parasysh qëllimin, nëse është gazetaresk apo jo.
3. Më duket e rëndësishme të theksoj mënyrën se si Gjykata Federale e ka 

analizuar çështjen.

Në të gjitha nivelet e juridiksionit, parashtrimi kryesor i kërkuesve ishte 
se dispozitat e mësipërme të Kodit Penal nuk ishin të zbatueshme për ta, për 
shkak se biseda nuk kishte qenë “private”. Gjykata Federale e hodhi poshtë 
këtë argument. Është konstatuar se veprimet për të cilat janë akuzuar kërkuesit, 
objektivisht dhe subjektivisht binin në kuadër të dispozitave të cituara. Në këtë 
drejtim, ajo u shpreh në mënyrë të qartë që një bisedë mund të jetë e mbrojtur 
nga nenet 179 bis dhe 179 ter të Kodit Penal, edhe në qoftë se nuk ka të bëjë me 
jetën “intime apo private” të pjesëmarrësve.43  Në lidhje me këtë, nenet 179 bis 
42 Unë doja të vija në dukje se kërkuesit nuk janë dënuar për realizimin e një regjistrimi me një 
kamerë të fshehtë. Konsideratat e përcaktuara në paragrafin 61 të vendimit në lidhje me mung-
esën e një ndalimin absolut të kamerave të fshehta në ligjin zviceran dhe rregullat e etikës profe-
sionale të përcaktuara nga Këshilli Zviceran i Medias janë sipas mendimit tim, jo të një rëndësie 
të vogël. Mund të jetë e vërtetë se një kamerë e fshehur mund të përdoret ligjërisht në rrethana të 
caktuara (për shembull, për të filmuar atë që po ndodh në një vend të caktuar), po kur kjo teknikë 
përdoret për të regjistruar një bisedë private, ajo konsiderohet e ndaluar nga neni 179 bis dhe 
179 ter i Kodit Penal. Vendimi i Gjykatës Federale është i qartë në këtë pikë: kërkuesit kanë për-
dorur një teknikë që është e ndaluar dhe e dënueshme me ligj. Rregullat e etikës profesionale nuk 
mund të ndryshojë këtë fakt në asnjë mënyrë.
43Në paragrafin 60 të vendimit, shumica konsideroi se ndërsa agjenti mund të ketë «pasur një 
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dhe 179 ter ishin, në pikëpamje të Gjykatës Federale, analogë me nenin 179, i 
cili mbron fshehtësinë e korrespondencës, pavarësisht përmbajtjes tyre. Kjo do të 
thotë, sipas mendimit tim, se qëllimi i neneve 179 bis dhe 179 ter është të mbrojë 
në mënyrë të përgjithshme konfidencialitetin e çdo bisede private.

Në proçedurën para gjykatave të brendshme, kërkuesit u mbështetën në 
alternativën e lirisë së mendimit dhe informimit, si dhe lirisë së mediave, në 
mënyrë që të nxirrnin një justifikim të arsyeshëm, për mbrojtjen e interesave të 
ligjshme. Ata parashtruan se teknikat që kishin përdorur kanë qenë të nevojshme 
për të ruajtur interest e ligjshme. Më konkretisht, ata pohuan se regjistrimi 
dhe transmetimi i një bisede, ishte i nevojshëm për t’i dhënë publikut prova të 
ekzistencës së abuzimeve konsulencën e dhënë nga agjentët e sigurimeve.

Ky argument u refuzua gjithashtu nga Gjykata Federale, e cila vuri në dukje, 
së pari, se në mënyrë që mbrojtja e interesave të ligjshme të aplikohej, vepra 
penale duhej të ishte kryer me mjete të nevojshme dhe të përshtatshme për të 
arritur një qëllim legjitim, si mënyra e vetme për arritjen e atij qëllimi, dhe se 
interesi ligjor i mbrojtur duhet të kishte më pak rëndësi sesa interesi të cilin 
autori i veprës donte të mbronte. Gjykata Federale më pas pranoi argumentin 
e kërkuesve se qëllimi i informimit të publikut për ekzistencën e abuzimeve në 
lidhje me konsulencën në sigurime përbënte një interes të ligjshëm. Ajo gjithashtu 
pranoi situatën e veçantë të gazetarëve, të cilët mund të mbështeteshin në lirinë 
e medias. Arsyeja pse e konsideroi linjën e arsyetimi të kërkuesve si të pabazuar, 
ishte se, në rrethanat e veçanta të çështjes, teknika e regjistrimit dhe transmetimit 
të një bisede të veçantë me një agjent të veçantë, pa dijeninë e këtij të fundit, 
nuk kishte qënë mjet i “nevojshmëm” për të arritur qëllimin që synohej. Sipas 
mendimit të Gjykatës Federale, ky qëllim mund të ishte arritur me mjete të tjera, 
në përputhje me të drejtën penale.44

pritshmëri të arsyeshme privatësie», për sa i përket bisedës së tij me kërkuesen e katërt, rrethana 
të ndryshme lidhur me raportin tregonin se ndërhyrja në jetën private të agjentit ishte relativisht e 
parëndësishme. Sipas mendimit tim, shumica e ka anashkaluar faktin se nenet 179 bis dhe 179 ter 
të Kodit Penal garantojnë që fshehtësia e bisedës së agjentit me kërkuesen e katërt do të mbrohet. 
Kjo garanci është sanksionuar në mënyrë të vendosur në ligj dhe në asnjë mënyrë nuk përbën 
«pritshmëri të arsyeshme» nga ana e agjentit. Për më tepër, ekzistenca e një garancie ligjore nuk 
do të ndikohej nga rrethanat në të cilat akti që shkelte këtë garanci u krye.
44 Shumica nuk i ka dhënë rëndësi faktit se arsyetimi i ndjekur në vendimin e Gjykatës Federale 
lidhet kryesisht me justifikimin e kërkuesve. Për shembull, në paragrafin 57 të vendimit ku ata 
kritikojnë konstatimet e Gjykatës Federale se raporti në fjalë nuk ka shtuar asgjë të re lidhur me 
debatin mbi cilësinë e dobët të konsulencës. Kjo kritikë do të ishte e kuptueshme nëse Gjykata 
Federale do të kishte bërë një analizë të tillë në kontekstin e vlerësimit të “nevojës” së ndërhyrjes 
për qëllime të Konventës, por është shumë më pak në kuadër të shqyrtimit të një justifikimi sip-
as ligjit të brendshëm. Në paragrafin 61 shumica kritikon konkluzionet e Gjykatës Federale se 
përdorimi i një kamere të fshehtë “lejohet vetëm kur ekziston një interes publik në përhapjen 
e informacionit përkatës, me kusht që një informacion i tillë nuk mund të merret me çdo mjet 
tjetër”. Përsëri, ky vlerësim është bërë nga Gjykata Federale në kuadër të shqyrtimit të pranimit 
të arsyetimit të kërkuesve. Gjykata Federale nuk kërkonte përcaktimin e shkallës në të cilën për-
dorimi i një kamere të fshehtë ishte i pranueshme, por thjesht përcaktimin e shkallës në të cilën 
personat e akuzuar për regjistrimin dhe transmetimin e një bisede të mbrojtur nga ligji të kenë 
justifikim të arsyeshëm.
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Prandaj, konkluzioni i Gjykatës Federale se dënimi i kërkuesve ishte i 
justifikuar mbi baza ligjore është i bazuar kryesisht në një interpretim të kushteve 
të përcaktuara në legjislacionin e brendshëm ishte i vlefshëm, edhe në vlerësimin 
faktik të sjelljes së tyre.
4. Shumica është e mendimit se qëllimi i ligjshëm i ndjekur nga ndërhyrja ishte ai 

i “mbrojtjes të të drejtave dhe reputacionit të të tjerëve, veçanërisht e drejta e 
agjentit për mbrojtjen e fjalës, imazhit dhe reputacionit të tij” (shih paragrafin 
43 të vendimit).
Ky arsyetim e çon shumicën të trajtojë çështjen si çështje që përfshin një 

konflikt mes dy të drejtave themelore: liria e shprehjes së kërkuesve dhe e drejta e 
respektimit të jetës private të agjentit. Si rrjedhojë logjike, shumica zbaton kritere 
të cilat Gjykata i ka artikuluar në rastin e Axel Springer AG v.  Germany ([GC], 
nr 39954/08, §§ 89-95, 7 shkurt 2012), cituar në paragrafin 50 të vendimit. Sipas 
mendimit të shumicës, dy të drejtat në fjalë nuk kanë peshë të krahasueshme. 
Rëndësi e veçantë i është akorduar lirisë së shprehjes, duke pasur parasysh çështjen 
e interesit publik (shih paragrafët 56-59 të vendimit). Nuk mund të thuhet e njëjta 
gjë për të drejtën e agjentit për të respektuar jetën private. Në paragrafin 64 shumica 
konsideron se regjistrimi shkakton vetëm ndërhyrje të kufizuar në interesat e agjentit, 
duke pasur parasysh se vetëm një grup i kufizuar individësh kishte akses në të. 
Në paragrafin 65 ajo shton, në lidhje me transmetimin e regjistrimit, se kërkuesit 
ndërmorën hapa për të siguruar që agjenti të mos njihet nga shikuesit. Në bazë të 
këtyre konstatimeve, shumica konkludon në paragrafin 66 se “ndërhyrja në jetën 
private të agjentit ... nuk ishte aq serioze ... sa të kufizojë interesin e publikut, 
lidhur me informimin rreth praktikave të këqija në fushën e sigurimeve.”

Me keqardhje, unë nuk mund të pajtohem me këtë pohim. Ashtu siç deklaron 
vendimi i Gjykatës Federale, nenet 179 bis dhe 179 ter nuk kërkojnë të mbrojnë 
jetën private të individëve të veçantë, por konfidencialitetin e përgjithshëm të 
bisedave private (shih paragrafin 3 më sipër). Sipas mendimit tim, kjo çështjë është 
më shumë e lidhur me “parandalimin e trazirave publike” sesa me “mbrojtjen e 
dinjitetit ose të drejtave të të tretëve”. Prandaj, unë nuk konsideroj se ka ndonjë 
justifikim për të aplikuar kriteret e përcaktuara në vendimin Axel Springer AG 
(shih paragrafët 56-67 të vendmit). Sipas mendimit tim, arsyetimi në çështjen 
konkrete duket se është më afër me vendimin Stoll v. Sëitzerland ([GC], nr. 
69698/01, GJEDNJ 2007- V), cituar në paragrafin 47 të vendimit. Çështja Stoll 
kishte të bënte me një konflikt mes lirisë së shprehjes dhe ruajtjes së natyrës 
konfidenciale të artikujve të caktuar të informacionit. Si në Stoll, konsiderata e 
interesit publik e zhvilluar nga autoritetet gjyqësore lidhej me rendin publik, siç 
parashikohej në ligjin penal, dhe jo thjesht në interesat private. 

Është e vërtetë se Qeveria iu referua vetëm qëllimit të ligjshëm të mbrojtjes 
së reputacionit ose të drejtave të të tretëve (shih paragrafin 41 të vendimit). 
Megjithatë, në rrethanat konkrete të çështjes, ku qëllimi i referuar nga Qeveria 
nuk është tërësisht në përputhje me arsyetimin e Gjykatës Federale, unë nuk 
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mendoj se Gjykata është kufizuar nga linja e arsyetimit të Qeverisë. Nëse është e 
nevojshme, pasi të ftohen palët të paraqesin komente, nëse qëllimi i pengimit të 
trazirave duhet të merret gjithashtu në konsideratë, duhet të jemi në gjendje që të 
fokusohemi në qëllimin e dytë. 
5. Në lidhje me shqyrtimin nëse ndërhyrja ishte e nevojshme, pikëpamjet e mia 

mund të thuhen shkurtimisht. Siç e ka pranuar dhe shumica, “gazetarët nuk 
mundeshin, në parim, të çliroheshin nga detyra e tyre për t’iu bindur ligjit të 
zakonshëm penal mbi bazën se Neni 10, i cili u garanton atyre mbrojtje” (shih 
Stoll, cituar më lart, § 102, cituar në paragrafin 47 të vendimit ). Pyetja është 
nëse rasti konkret përfshinte një situatë të jashtëzakonshme. Në një situatë të 
tillë mund të prevalojë liria e shprehjes.
Unë pranoj se raporti në fjalë kishte të bënte me çështje me interes publik dhe se 

liria e shprehjes gëzon një shkallë të lartë të mbrojtjes. Megjithatë, sipas mendimit tim 
interesi i ligjshëm mbrohet nga dispozitat ligjore dhe se ka të njëjtën vlerë me ruajtjen e 
konfidencialitetit të bisedave private (shih paragrafin 4 më lart).

Balancimi është i vështirë për t’u kryer dhe autoritetet kombëtare gëzojnë një shkallë 
të caktuar vlerësimi. Në gjetjen e saj se sjellja e kërkuesve nuk mund të justifikohet 
dhe nuk ka arsye për të mos iu bindur ligjit penal, Gjykata Federale në vlerësimin e 
saj nuk ishte arbitrare ose e paarsyeshme. Duke pasur parasysh interesat që merreshin 
në konsideratë, unë gjithashtu nuk mendoj se dënimi i kërkuesve jo proporcional me 
qëllimin e ndjekur nga ligji, dhe për pasojë në përfundimin vlerësoj se nuk ka patur 
shkelje të Nenit 10 të Konventës.



Gjykata Evropiane E Të Drejtave Të Njeriut

DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA KUDREVIČIUS DHE TË TJERË K. LITUANISË

(Kërkesa nr. 37553/05)

VENDIMI

STRASBURG

15 Tetor 2015

Ky vendim është përfundimtar. Ai mund t’i nënshtrohet rishikimit redaktues.
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Në çështjen Kudrevičius dhe të Tjerë kundër Lituanisë

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

Dean Spielmann, Kryetar,
Josep Casadevall,
Elisabeth Steiner,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
George Nicolaou,
Luis López Guerra,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Ganna Yudkivska,
Vincent A. De Gaetano,
André Potocki,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal,
Johannes Silvis,
Krzysztof ëojtyczek,
Egidijus Kūris,
Jon Fridrik Kjølbro, gjyqtarë,
dhe Søren Prebensen, Zëvëndës Kancelari i Dhomës së Madhe, 

Pasi diskutoi në seancë me dyer të mbyllura ne 9 Prill 2015 dhe 9 Shtator 2015,
Jep vendimin e mëposhtëm, i cili u miratua në datën e fundit të përmendur:

PROCEDURA
1.  Çështja e ka zanafillën në kërkesën (nr. 37553/05) kundër Republikës së 

Lituanisë depozituar në Gjykatë sipas nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të 
Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga pesë shtetas Lith-
uanez, Z. Arunas Kudrevičius, Z. Bronius Markauskas,  Z. Arturas Pilota, Z. 
Kęstutis Miliauskas dhe Z. Virginijus Mykolaitis ( “kërkuesit”), më 8 tetor 2005.

2.  Kërkuesit u përfaqësuan nga Z. K. Stungys dhe Z E. Losis, dy avokatë që e 
ushtrojnë profesionin në Vilnius. Qeveria Lituaneze (“Qeveria”) u përfaqësua 
nga agjentja e saj Znj K. Bubnytė.

3.  Kërkuesit pretenduan, në veçanti, që dënimi i tyre për trazira kishte shkelur të 
drejtat e tyre për lirinë e tubimit dhe shprehjes, dhe ligji sipas të cilit ata ishin 
dënuar nuk plotësonte kërkesat e Nenit 7 të Konventës.

4.  Më 21 Maj 2008 njoftimi për kërkesën iu dërgua Qeverisë.
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5.  Kërkesa iu caktua seksionit të dytë të Gjykatës (Rregulli 52 § 1 të Rregullores 
së Gjykatës). Më 26 Nëntor 2013 Dhoma e Seksionit të Dytë, e përbërë nga 
gjyqtarët: Guido Raimondi, Danutė Jočienė, Dragoljub Popoviç, András Sajo, 
Isil Karakas, Paulo Pinto de Albuquerque dhe Helen Keller, dhe gjithashtu 
Stanley Naismith, Kancelar i Seksionit, në mënyrë unanime shpallën kërkimin 
si të pranueshëm në lidhje me ankesat sipas neneve 7 dhe 11 të Konventës 
dhe të papranueshëm për pjesën e mbetur. Me katër vota pro dhe tre kundër, 
Dhoma konstatoi se ka pasur shkelje të nenit 11 të Konventës, se nuk kishte 
nevojë për të shqyrtuar veçmas kërkimin sipas nenit 7 të Konventës dhe se 
shteti i paditur duhet t’i paguante secilit kërkues 2.000 euro (EUR) në lidhje 
me dëmin jopasuror.

6.  Më 26 Shkurt 2014, Qeveria kërkoi që çështja t’i referohej Dhomës së Madhe 
në bazë të nenit 43 të Konventës dhe rregullës 73 të Rregullores së Gjykatës. 
Më 14 prill 2014 një panel i Dhomës së Madhe e pranoi këtë kërkesë.

7.  Përbërja e Dhomës së Madhe u përcaktua në përputhje me dispozitat e Nenit 
26 §§ 4 dhe Nenit 5 të Konventës dhe rregullën 24 të Rregullores së Gjykatës.

8.  Kërkuesit dhe Qeveria paraqitën vërejtje me shkrim (rregulli 59 § 1).
9.  Një seancë publike ishte planifikuar për 26 nëntor 2014. Megjithatë, në një 

faks të 27 Tetorit 2014 përfaqësuesi i kërkuesve, z. K. Stungys, tregoi se ai 
nuk kishte njohuri të mjaftueshme të asnjë prej gjuhëve zyrtare të Gjykatës 
për të qënë në gjendje për të marrë pjesë plotësisht në seancë, dhe nuk ishte në 
gjendje të gjente një avokat tjetër me aftësitë përkatëse që mund ta ndihmonte 
atë. Prandaj, ai kërkoi që çështja të zhvillohej në mungesë të tij dhe bashkëngjiti 
një dokument prej nëntë faqesh, në të cilin, në thelb, ai u përgjigj argumenteve 
të zhvilluara në vërejtjet e Qeverisë para Dhomës së Madhe. Në një letër të 
datës 30 tetor 2014, Gjykata e informoi Qeverinë që, duke pasur parasysh 
pozitën e përfaqësuesit të kërkuesve, mund të konsiderojë përjashtimin e 
seancës publike dhe duke i dhënë palëve mundësinë të paraqesin përgjigje 
me shkrim për vërejtjet e njëra- tjetrës. Në një faks të 3 nëntorit 2014, Qeveria 
deklaroi se ajo nuk kishte ndonjë kundërshtim që çështja të shqyrtohej pa një 
seancë publike, dhe se ajo në të njëjtën kohë vlerëson mundësinë e paraqitjes 
së përgjigjeve me shkrim për vërejtjet e kërkuesve.

10. Më 4 nëntor 2014 Presidenti vendosi, anulimin e seancës publike, planifikimin 
e diskutimeve të para për 26 nëntor 2014, dhe të ftojë palët të paraqesin, 
me 17 dhjetor 2014 vërejtjet me shkrim në përgjigje të vërejtjeve fillestare 
të njëra- tjetrës. Përfaqësuesi i kërkuesve u informua se, ai nuk duhet që të 
paraqiste ndonjë vërejtje të re, në kuadrin kohor të përcaktuar, pasi dokumenti 
i bashkëngjitur faksit të tij, i datës 27 tetor 2014 do të trajtohej si përgjigje e 
tij ndaj argumenteve të ngritura nga Qeveria para Dhomës së Madhe.

11. Në Nëntor të vitit 2014, përfaqësuesi i kërkuesve (z. K. Stungys) ndërroi 
jetë. Kërkuesit emëruan një përfaqësues të ri, z. E. Losis, i cili deklaroi se 
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dokumenti bashkëngjitur faksit të z K. Stungys I 27 tetorit (shih paragrafin 
9 më lart) duhet të trajtohet si përgjigje e kërkuesve ndaj argumenteve të 
Qeverisë. Qeveria u informua në përputhje me rrethanat. Ata paraqitën 
vërejtjet e tyre më 17 dhjetor 2014.

FAKTET 

1. RRETHANAT E ÇËSHTJES
12. Kërkuesi i parë, z. Arunas Kudrevičius (tani e tutje “A.K.”), ka lindur në 

vitin 1970 dhe jeton në fshatin Vaitkūnai, rajoni Utenos; kërkuesi i dytë, z. 
Bronius Markauskas (tani e tutje “B.M.”), ka lindur në vitin 1960 dhe jeton 
në fshatin Triušeliai, rajoni Klaipeda; kërkuesi  i tretë, z. Arturas Pilota (tani 
e tutje “A.P.”), ka lindur në vitin 1973 dhe jeton në fshatin Ožkasviliai, rajoni 
Marijampolė; kërkuesi  i katërt, z. Kęstutis Miliauskas (tani e tutje “K.M.”), 
ka lindur në vitin 1959 dhe jeton në fshatin Jungėnai, rajoni Marijampolė; 
dhe kërkuesi  i pestë, z. Virginijus Mykolaitis (më tej “V.M.”), ka lindur në 
vitin 1961 dhe jeton në fshatin Varakiškė, rajoni Vilkaviškis.

A. Demostratat e fermerëve
13. Më 15 prill 2003, një grup fermerësh bënë një demonstratë përballë Seimas 

(Parlamenti Lituanez) ku protestonin për gjendjen në sektorin e bujqësisë në 
lidhje me rënien e çmimeve të shitjes me shumicë për produkte të ndryshme 
bujqësore dhe mungesën e subvencioneve për prodhimet e tyre, duke kërkuar 
nga shteti që të ndërmerrte veprime. Më 22 prill 2003 Parlamenti miratoi një 
rezolutë për forcimin e aftësisë konkurruese të bujqësisë, duke siguruar një 
rritje të subvencioneve për sektorin e bujqësisë. Sipas kërkuesve, kjo rezolutë 
nuk u zbatua nga qeveria.

14. Më 16 maj 2003, Dhoma e Bujqësisë (Žemės ūkio rūmai), një organizatë e 
themeluar për të përfaqësuar interesat e fermerëve, u mblodh për të diskutuar 
zgjidhjet e mundshme të këtij problemi. Nëse nuk priteshin ndryshime pozitive 
në rregullimet ligjore, masat e parashikuara përfshinin ankesat drejtuar 
gjykatave administrative. Ndërkohë, u vendos organizimi i protestave, në tre 
vende të ndryshme në krah të rrugëve kryesore (prie magistralinių Keliu), për 
të tërhequr vëmendjen ndaj problemeve në sektorin e bujqësisë.

15. Në maj të vitit 2003, Komuna e Kalvarijas lëshoi një leje për të zhvilluar një 
tubim paqësor në qytetin e Kalvarijas “në afërsi të tregut” nga ora 8:00 deri 
11:00 në datën 13-16 maj 2003, nga ora 8:00 deri në 15:00 më 17 maj të vitit 
2003 dhe nga ora 8:00 deri në 11:00 më 19-20 maj 2003. Organizatorët ishin 
paralajmëruar në lidhje me përgjegjësinë e mundshme në bazë të Kodit për 
Kundërvajtjeve Administrative, si dhe në bazë të Kodit Penal, duke përfshirë 
Nenin 283 të këtij të fundit (shih paragrafin 62 më poshtë). Sipas Qeverisë, 
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leje të ngjashme, të shoqëruara nga të njëjtat paralajmërime, janë lëshuar për 
datat 21-23, 24 dhe 26-30 maj 2003.

16. Më 8 maj 2003 komuna e Pasvalys lëshoi një leje për të zhvilluar një 
demonstratë “në parkun e makinave në kilometrin e gjashtëdhjetë e tretë të 
rrugës Via Baltika dhe ngjitur me këtë autostradë”. Fermerët u autorizuan që 
të ekspozonin makineri bujqësore për dhjetë ditë nga data 15 deri në 25 maj 
2003. Më 12 maj 2003 organizatorët e tubimit u informuan për përgjegjësi të 
mundshme në bazë të Kodit për Kundërvajtjet Administrative, si dhe në bazë 
të Kodit Penal, duke përfshirë Nenin 283 të këtij të fundit.

17. Më 19 maj 2003 komuna e Klaipėdas lëshoi një leje për të zhvilluar një tubim 
në një “zonë  pranë fshatit Divupiai, por jo më shumë se njëzet e pesë metra 
nga autostrada, Vilnius-Klaipeda” nga ora 11:00 deri në 23:00 në datën 19-
25 Maj 2003. Leja specifikonte se ajo jepte të drejtën për të organizuar një 
tubim paqësor në përputhje me dispozitat e përcaktuara, ndër të tjera, me 
Kushtetutën dhe Ligjin për Tubimet. Gjithashtu u tregua se organizatorët dhe 
pjesëmarrësit duhet të respektonin ligjet dhe t’i përmbaheshin çdo urdhri nga 
autoritetet dhe policia; Mos respektimi i këtyre rregullave mund t’i ngarkonte 
ata me përgjegjësi administrative apo penale. Kërkuesi i dytë, B.M., i cili 
ishte një prej organizatorëve të tubimit, kishte nënshkruar një faturë për 
njoftimin e lejes.

18. Policia e Klaipėdas mori informacion në lidhje me qëllimin e mundshëm 
të demonstruesve për të tejkaluar kufijtë e përcaktuar nga lejet e tubimit. 
Prandaj, B.M u kontaktua me telefon dhe u organizua një takim me të në 
mënyrë që të shmangeshin aktet e paligjshme gjatë demonstratave.

19. Demostratat filluan me 19 Maj 2003. Fermerët u mblodhën në zonat e 
përcaktuara.

20. Më 21 maj 2003 fermerët bllokuan dhe vazhduan të demonstronin në 
rrugën ngjitur me fshatin Dirvupiai, në autostradën Vilnius-Klaipeda, në 
kilometrin e gjashtëdhjetë e tretë të autostradës Panevėžys-Pasvalys-Riga, 
dhe në kilometrin e nëntëdhjetë e katërt të autostradës Kaunas-Marijampolė-
Suvalkai.
21. Qeveria theksoi se policia nuk kishte marrë asnjë njoftim paraprak zyrtar 

për qëllimin e demonstruesve për të bllokuar tre rrugët kryesore të vendit. Ata e 
përshkruan si më poshtë sjelljen e fermerëve dhe të kërkuesve gjatë demonstratave:

(a)  Më 21 maj 2003, rreth orës 12 pasdite një grup prej rreth 500 njerëzish, 
lëvizën drejt  autostradës Vilnius-Klaipeda dhe qëndruan në këmbë 
atje, duke ndaluar trafikun.

(b)  Më 21 maj 2003, në orën 12 pasdite, një grup prej rreth 250 njerëzish u 
zhvendosën drejt autostradës Panevėžys-Pasvalys-Rigës dhe qëndruan 
në këmbë atje, duke ndaluar trafikun. Një bllokim i tillë vazhdoi deri 
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në orën 12 pasdite të datës 23 maj 2003. Kërkuesi i parë inkurajoi 
demonstruesit për të lëvizur nga parku i makinave në autostradë.

(c)  Më 21 maj 2003, në 11:50 një grup prej 1500 njerëzish u zhvendosën 
në autostradën Kaunas-Marijampolė-Suvalkai dhe qëndruan në këmbë 
atje, duke ndaluar trafikun. Përveç kësaj, në të njëjtën ditë mes orës 3 
dhe 16:30, kërkuesi i tretë, i katërt dhe i pestë dërguan disa traktorë në 
autostradë dhe i lanë ata atje. Një bllokim i tillë vazhdoi deri në orën 
16:00 të datës 22 maj 2003.

22. Më 22 maj 2003 fermerët vazhduan negociatat me Qeverinë. Ditën tjetër, pas 
përfundimit të suksesshëm të këtyre negociatave, fermerët ndaluan bllokimin 
e rrugëve.

B. Pasojat e demostratave
23. Palët nuk ranë dakord lidhur me masën e çrregullimit të trafikut të krijuar nga 

demonstratat e fermerëve.
24. Sipas kërkuesve (shih paragrafin 121 më poshtë), duke e ditur se bllokimet 

kishin të ngjarë të ndodhnin, policia kishte përgatitur itinerare alternative 
të rrugës në afërsi të vendeve ku u zhvilluan demonstratat, në mënyrë që 
postblloqet të mos ndërprisnin qarkullimin e mallrave. Në të vërtetë, në ditët 
në fjalë qarkullimi kishte qenë “edhe më mirë se zakonisht”. Kjo mund të 
dëshmohet nga “të dhënat nga doganat ku u vendosën postblloqet “.

25. Në një letër të datës 24 Gusht 2004 drejtuar avokatit të kërkuesve, Shërbimi 
i Gardës Kufitare Shtetërore tregoi se ishin formuar radhë të gjata kamionësh 
(duke filluar nga dy deri në dhjetë kilometra)  nga data 21 deri më 23 maj në 
të dy drejtimet në afërsi të kufirit Kalvarija duke kaluar në mes Lituanisë dhe 
Polonisë. Sipas të njëjtës letër, “nuk ka pasur rradhë në makinat e pasagjerëve” 
për më tepër, nuk ka pasur radhë në kufirin shtetëror të Lazdijai (një tjetër 
postë në kufirin Lituanez-Polak).

26. Qeveria vërejti fillimisht se autostrada Vilnius-Klaipėda ishte rruga kryesore 
që lidhte tre qytetet më të mëdha në vend, ndërkohë që autostrada Panevėžys-
Pasvalys-Riga (e njohur ndryshe si Via Baltica) dhe autostrada Kaunas-
Marijampolė-Suvalkai ishin rrugët kryesore kalimtare për të hyrë dhe për t’u 
larguar nga vendi. Sipas Qeverisë, të tre rrugët ishin të bllokuara në vende 
ngjitur me doganat për rreth 48 orë.

27. Qeveria pretendoi, në mënyrë të veçantë, që për shkak të bllokimit të rrugës 
Kaunas-Marijampolė-Suvalkai, gjë që pengoi automjetet për të kaluar përmes 
stacionit të kontrollit kufitar, u formuan radhë me automjete të mallrave të 
rënda dhe makina, në Lituani dhe Poloni në vendkalimin kufitar të Kalvarijas. 
Automjetet e rënda të mallrave ishin të detyruar që të ecnin përgjatë rrugëve 
të tjera për të shmangur bllokimin e trafikut. Duke qenë se funksionimi i 
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doganave të Kalvarijas, u pengua, nga autoritetet doganore territoriale 
të Kaunas ishin të detyruar të ri-shpërndanin burimet njerëzore, si dhe të 
përgatiteshin për një riorganizim të mundshëm të aktiviteteve të Shërbimit 
të Ruajtjes Shtetërore Kufitare dhe doganave Polake. Si pasojë, autoriteti 
doganor territorial i Kaunas pësoi kosto shtesë; megjithatë, dëmi material 
konkret nuk është llogaritur.

28. Sipas një raporti të policisë së Kalvarijas, rruga u bllokua më 22 maj 2003. 
Kamionët që po ktheheshin në Lituani nga Polonia u drejtuan nga policia 
në një parking në kalimin kufitar të Kalvarijas. Rreth orës 11:40 paradite 
shoferët e kamionëve i arritën fermerët. Ata kërkuan heqjen e postblloqeve, 
me kërcënimin e përdorimit të forcës fizike. Policia u bëri thirrje palëve në 
konflikt për t’u qetësuar dhe për të pritur rezultatet e negociatave mes fermerëve 
dhe Kryeministrit. Sipas Qeverisë, fermerët dhe shoferët e kamionëve kishin 
disa konflikte, por konfrontimet më të rënda u shmangën. Rreth orës16:15 
fermerët morën një thirrje telefonike për rezultatin pozitiv të negociatave dhe 
zhvendosën traktorët nga rruga. Trafiku pastaj rifilloi në të dy drejtimet.

29. Qeveria gjithashtu vuri në dukje se, për shkak të bllokimit të rrugës Vilnius-
Rigë më 22 maj 2003 nga ora 14:00 deri në 16:00, automjetet e  rënda të  
mallrave  nuk mund të kalonin kufirin, dhe u shfaqën rreshta trafiku prej 
1.600 dhe 700 metrash respektivisht në të dy drejtimet. Makinat bënë devijime 
përgjatë një rruge me zhavorr.

30. Më 1 shtator të vitit 2003 policia e Pasvalys lëshoi një certifikatë ku thuhej 
se më 19-23 maj 2003 fermerët kanë zhvilluar një demonstratë në parkun 
e makinave në kilometrin e gjashtëdhjetë e tretë të autostradës Panevėžys-
Pasvalys-Riga. Më 21 maj 2003, rreth mesditës fermerët kishin shkuar në 
autostradë dhe kishin ndalur trafikun. Ata kishin lejuar të kalonin vetëm 
automjete të udhëtarëve dhe automjete që transportonin substanca të 
rrezikshme. Automjetet që mbanin mallrat dhe makinat u lejuan të kalonin 
nga dhjetë kamionë në një kohë, në secilën anë të rrugës një herë në orë. Me 
qëllim për të përmirësuar situatën, policia tentoi që të anashkalojë trafikun 
duke kaluar në fshatrat fqinje. Megjithatë, për shkak të gjendjes së keqe 
të këtyre rrugëve fqinje, jo të gjithë kamionët që mbanin mallra ishin në 
gjendje që të ecnin mbi to dhe ata duhet të qëndronin në autostradë, derisa 
fermerët u larguan. Disa kamionë ngecën në rërë dhe  makineri të veçanta 
ishin të nevojshme për t’i nxjerrë. Policia tregoi se fermerët kishin zhbllokuar 
autostradën në 16:00 më 23 maj 2003.

31. Siç mund të shihet nga dokumentet e paraqitura në Gjykatë, në Maj dhe 
Shtator të vitit 2003 katër kompani logjistike informuan policinë dhe Linavan, 
Shoqatën Lituaneze të Transportuesve Rrugorë Kombëtarë, se kishin pësuar 
dëme materiale në shumën prej 25,245 Litai Lituaneze (LTL - rreth 7,300 
euro), si pasojë e postblloqeve gjatë demonstratave të fermerëve. Kompanitë 
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deklaruan se do të ndiqnin procedurat gjyqësore në lidhje me këto pretendime.
32.Qeveria pretendoi se pavarësisht faktit që vetëm një kërkesë për dëme 

materiale ishte depozituar në fund të fundit (shih paragrafin 40 më poshtë), 
më shumë se një kompani transporti kishte  pësuar humbje materiale për 
shkak të çrregullimit të trafikut. Siç është paraqitur nga Linava, Vilniaus 
Dobilas pësoi dëme që arrinin në 6100 LTL (rreth 1,760 euro); Rokauta pësoi 
dëme që arrinin në 4,880 LTL (rreth 1,400 euro); dhe Immensum pësoi dëme 
që arrinin në 3 600 LTL (rreth 1,050 euro). Veç kësaj, në një letër të datës 
26 maj 2003, kompania Ridma tregoi se humbja e shkaktuar për shkak të 
postblloqeve arrinte në10,655  LTL (afërsisht 3,000 EUR).

C. Procedimet penale kundër kërkuesve

1. Hetimet para gjykimit dhe gjykimi i shkallës së parë para Gjykatës së 
Qarkut Kaunas 
33. Hetimet paraprake gjyqësore kundër kërkuesve dhe një numër personash 

të tjerë, të dyshuar se kishin shkaktuar një trazirë, u iniciuan. Në korrik 
të vitit 2003, B.M. V.M., A.P. dhe K.M. u urdhëruan të mos largohen nga 
vendbanimet e tyre. Kjo masë u hoq në tetor 2003.

34. Më 1 tetor 2003, policia vendosi një gjobë prej 40 LTL  (rreth 12 euro) ndaj 
fermerit A.D. Sipas kërkuesve, ishte vendosur në procesverbalin e policisë 
në lidhje me gjobën që më 21 maj 2003, A.D. kishte mbledhur fermerët për të 
bllokuar autostradën Kaunas -Marijampolė-Suvalkai në komunën Kalvarija; ai 
kishte ecur në mes të rrugës, duke shtyrë një karrocë përballë tij, në këtë mënyrë 
duke penguar trafikun. Me veprime të tilla A.D. kishte shkelur paragrafi 81 
të Rregullores së Trafikut Rrugor (shih paragrafin 67 më poshtë) dhe kështu 
kishte kryer një shkelje të ligjit administrativ, siç parashikohet në nenin 131 të 
Kodit për kundërvajtjet administrative (shih paragrafin 66 më poshtë).

35. Qeveria vuri në dukje se procedimi penal kundër A.D. ishte ndërprerë më 
1 gusht 2003 pasi ai nuk kishte organizuar apo provokuar një mbledhje në 
shkelje të rëndë të rendit publik; veprimet e tij (ecja në mes të rrugës duke 
shtyrë një karrocë para tij) nuk konsiderohen se bie në fushëveprimin e Nenit 
283 § 1 të Kodit Penal (shih paragrafin 62 më poshtë). Qeveria më tej vuri në 
dukje se procedimi penal  ishte ndërprerë për arsye të ngjashme, lidhur me tre 
personat e tjerë. Në lidhje me një person të katërt procedimi penal u ndërpre 
për shkak të imunitetit të tij si deputet.

36. Më 4 Dhjetor 2003, u ngrit një padi para Gjykatës. B.B. dhe A.K. u akuzuan 
për nxitje trazirash sipas Nenit  283 § 1 të Kodit Penal.

37. Prokurori vuri në dukje se B.M. kishte marrë pjesë në mbledhjen e fermerëve të 
16 majit 2003, në të cilën fermerët kishin vendosur të zhvillonin demonstrata 
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pranë rrugëve kryesore më 19 maj dhe, nëse qeveria nuk plotësonte kërkesat 
e tyre, në orën 11:00 më 21 maj, të bllokonin autostradat. Më 19 maj B.M. 
u tha fermerëve që të bllokonin rrugët më 21 maj. Si rezultat, në 12:09 në 
atë datë, rreth 500 fermerë kishin shkuar në autostradën Vilnius-Klaipeda. 
Fermerët refuzuan t’u bindeshin kërkesave të policisë për të mos qëndruar 
në rrugë. Si pasojë, trafiku u bllokua deri më orën 01:00 të datës 23 maj. 
Bllokimit i trafikut kishte ndodhur në rrugët fqinje dhe transporti rrugor në 
rajon ishte bërë i pamundur.

38. Në lidhje me A.K., prokurori pohoi se ai gjithashtu, kishte nxitur  fermerët 
për të bllokuar autostradën. Si rezultat, në mesditë më 21 maj 2003 rreth 250 
njerëz kishin shkuar në autostradën Panevėžys-Pasvalys-Rigë, duke mos iu 
bindur urdhrave të policisë për të mos bllokuar autostradën. Rruga kishte 
mbetur e bllokuar deri në 10:58 paradite të datës 23 maj. Rrugët në afërsi 
ishin bllokuar. Funksionimi normal i kontrollit kufitar doganor të Saločiai-
Grenctale ishte ndërprerë.

39. V.M., K.M. dhe A.P. u akuzuan për shkelje të rënda të rendit publik gjatë 
trazirave, në bazë të nenit 283 § 1 të Kodit Penal. Prokurori pohoi se më 21 
maj 2003, rreth orës 11:50, rreth 1500 njerëz kishin shkuar në autostradën 
Kaunas-Marijampolė-Suvalkai në kilometrin e nëntëdhjetë e katërt. Rreth 
orës 15:00-16:00  kërkuesit e lartpërmendur kishin ecur drejt autostradës me 
tre trakorë dhe i kishin lënë traktorët në rrugë. Tre kërkuesit kishin refuzuar 
të ndiqnin udhëzimet e policisë për të mos shkelur rendin publik dhe të mos 
i linin traktorët në rrugë. Traktorët qëndruan deri në orën 16:15 të datës 23 
maj të vitit 2003. Si rezultat i kësaj, autostrada ishte bllokuar nga kilometri 
i tetëdhjetë e katërt në kilometrin e nëntëdhjetë e katërt. Për shkak të rritjes 
së trafikut në rrugët fqinje, ishte krijuar dyndje dhe transporti rrugor në rajon 
ishte ndalur.  Funksionimi normal i doganave të kontrollit kufitar shtetëror të 
Kalvarija dhe Marijampolė ishte ndërprerë.

40. Në kuadër të procedimit penal, një kompani logjistike ngriti një padi civile 
kundër A.K., si personi i cili kishte nxitur fermerët për të bllokuar autostradën 
Panevėžys-Pasvalys-Rigë, duke kërkuar dëmshpërblim prej 1100 LTL (rreth 
290 euro) për humbjen që pretendohej se ishte shkaktuar prej tij për shkak të 
bllokimit të kësaj rruge.

41. U zhvilluan disa seanca, në të cilat një numër dëshmitarësh dëshmuan, në 
Gjykatën e Distriktit të Qytetit të Kaunas.

42. Më 29 shtator 2004, Gjykata e Distriktit të Qytetit të Kaunas shpalli kërkuesit 
fajtorë për nxitjen e trazirave ose pjesëmarrjen në to, në bazë të nenit 283 § 
1 të Kodit Penal.

43. Në dënimin e B.M., Gjykata e Distriktit u mbështet në video incizimet e 
ngjarjeve, dëshmitë e dokumentuara dhe në dëshminë e një dëshmitari. 
Gjykata arriti në përfundimin se B.M. kishte organizuar një mbledhje me 
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qëllim për të shkelur rëndë rendin publik, përkatësisht mes trazirave. B.M. 
kishte qenë një nga udhëheqësit e mbledhjes së fermerëve më 16 maj 2003, 
në të cilën fermerët kishin vendosur që të bënin të pamundurën për të arritur 
qëllimet e tyre duke organizuar protestat afër rrugëve kryesore. Gjykata e 
Distriktit theksoi se kërkuesi i dytë kishte koordinuar veprimet e fermerëve 
dhe si pasojë, më 21 maj 2003, rreth 500 njerëz kishin shkuar në autostradën 
Vilnius-Klaipeda dhe e kishin bllokuar atë. Si rezultat, trafiku ishte bllokuar 
deri më 23 maj të vitit 2003. Shkelja e rëndë pasuese e rendit publik ka qenë 
e qëllimshme dhe duhej të karakterizohej si një trazirë. Gjykata e Distrikit 
hodhi poshtë pretendimin e B.M. se ai dhe fermerët e tjerë kishin vepruar 
nga nevoja, sepse postblloqet kishin qenë mundësia e tyre e fundit për të 
tërhequr vëmendjen e Qeverisë për problemet e tyre. Fermerët kishin pasur 
një alternativë tjetër, pra, ata mund të kishin ngritur padi para gjykatave 
administrative. Fermerët e kishin përmendur vetë atë alternativë gjatë 
mbledhjes së 16 majit të vitit 2003 (shih paragrafin 14 më lart). Gjykata 
e Distriktit me tej vuri në dukje se një person i cili krijonte një situatë të 
rrezikshme me veprimet e tij ose të saj mund të mbështeten në mbrojtjen 
e nevojshme vetëm, kur një situatë e rrezikshme mund të rridhte sipasojë 
e  neglizhencës  (neni 31 § 2 i Kodit Penal - shih paragrafin 65 më poshtë). 
Megjithatë, veprimet e B.M. kishin qenë të qëllimshëm dhe kjo ishte arsye e 
mjaftueshme për ta konsideruar atë fajtor për organizimin e trazirave.

44. Gjykata e Distriktit e konsideroi të vërtetuar, kryesisht në bazë të video 
incizimeve dhe provave të dokumentuara, që A.K. kishte organizuar edhe 
një mbledhje me qëllim për shkeljen serioze të rendit publik. Ai kishte 
marrë pjesë në mbledhjet e fermerëve të 16 majit 2003 dhe e kishte bërë të 
njohur vendimin për të zhvilluar protesta në krah të rrugëve. Kur një turmë 
fermerësh kishin bllokuar autostradën Panevėžys-Pasvalys-Riga më 21 maj 
2003, rendi publik ishte shkelur në mënyrë serioze. Trafiku ishte ndalur në 
atë pjesë të rrugës, duke shkaktuar shqetësim për shoferët dhe transportuesit 
e mallrave. Gjykata e Distriktit konstatoi se “gjatë bllokadës së 21 dhe 22 
Majit, A.K. kishte koordinuar veprimet e turmës, që do të thotë se ai kishte 
dhënë urdhra që disa prej automjeteve duhet të lejoheshin të kalonin, kishte 
nxitur [fermerët] të prisnin dhe të mos largoheshin nga autostrada, ishte në 
kontakt me pjesëmarrësit në protestë në komunën e Kalvarijas dhe rajonin 
Klaipeda, [dhe] kishte qenë duke biseduar me autoritetet në telefon në emër të 
fermerëve”. Gjykata e Distriktit theksoi se fermerët që ishin mbledhur (rreth 
250 persona) “iu bindën veprimeve të A.K. dhe ndoqën urdhrat e tij”. Për 
Gjykatën e Distriktit, veprimet e A.K. duhet të karakterizohen si organizim i 
një trazire në bazë të nenit 283 § 1 të Kodit Penal.

45. Në bazë të dëshmive të shkruara të paraqitura nga Linava, Gjykata e Distriktit 
gjithashtu ka konstatuar duke organizuar bllokimin e autostradës Panevėžys-
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Pasvalys-Riga, A.K. kishte shkaktuar dëm material ndaj tre kompanive 
transporti. Duke qënë se një nga transportuesit kishte paraqitur një padi civile 
për shumën e 1100 LTL (rreth 290 EUR - shih paragrafin 40 më lart), Gjykata 
e Distriktit e konsideroi të përshtatshme për ta pranuar këtë pretendim.

46. Në konsiderimin fajtor të V.M., K.M. dhe AP për shkaktimin e një shkelje 
të rëndë të rendit publik gjatë një trazire, Gjykata e Distriktit, në bazë të 
dëshmive të dokumentuara, materialeve audio-vizive  dhe dëshmisë të dy 
dëshmitarëve, konkludoi se më 21 maj 2003 në mes orës 11:50 dhe 16:15, tre 
prej tyre kishin shtyrë traktorë në autostradën Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 
në kilometrin e  nëntëdhjetë e katërt. Ata kishin refuzuar t›i bindeshin 
urdhrave të ligjshëm nga policia për të mos shkelur rendin publik dhe për të 
mos parkuar traktorët në rrugë (važiuojamosios milingonave kelio dalies) dhe 
i kishin mbajtur traktorët atje deri në 16:15  të 22 Majit 2003. Si pasojë, dhe 
për shkak se rreth 1,500 njerëz ishin mbledhur në rrugë, trafiku ishte bllokuar 
në mes të kilometrit të tetëdhjetë e katërt dhe kilometrit të nëntëdhjetë e 
katërt të autostradës Kaunas-Marijampolė-Suvalkai, ngecjet e trafikut kishin 
ndodhur dhe ishte ndërprerë funksionimi normal i zyrave të kontrollit kufitar 
të Kalvarijas dhe Lazdijait.

47. Pesë kërkuesve iu dha secilit nga gjashtëdhjetë ditë dënim i mbikëqyrur 
(baudžiamasis areštas). Gjykata e Qarkut gjithashtu vuri në dukje se të gjithë 
kërkuesit kishin karakteristika pozitive dhe se nuk kishte rrethana rënduese 
ndaj tyre. Prandaj, nuk kishte arsye për të mos besuar se qëllimi i dënimit 
mund të arrihej në të vërtetë pa i privuar nga liria. Rrjedhimisht, Gjykata 
e Distriktit pezulloi ekzekutimin e dënimit të tyre për një vit. Kërkuesit u 
urdhëruan që të mos largoheshin nga vendbanimet e tyre për më shumë se 
shtatë ditë, pa miratimin paraprak të autoriteteve. Kjo masë do të zgjaste për 
një vit, ndërsa ekzekutimi i dënimit ishte pezulluar.

48. Gjykata e Distriktit gjithashtu liroi, për mungesë provash, dy personat e tjerë 
të akuzuar për organizimin e trazirave.

2. Apelimi para Gjykatës Rajonale të Kaunas
49. Më 18 tetor 2004, kërkuesit depozituan një apelim në Gjykatën Rajonale 

të Kaunas. Ata vunë në dukje, ndër të tjera, se një tjetër fermer, A.D. ishte 
dënuar sipas të drejtës administrativ për një shkelje të njëjtë (shih paragrafët 
34-35 më lart).

50. Kërkuesit më tej argumentuan se në Bashkimin Evropian (tani e tutje “BE”) 
në Shtetet anëtare, postblloqet janë pranuar si një formë  demonstrate, 
dhe se e drejta për të demonstruar është e garantuar nga nenin 10 dhe 11 i 
Konventës. Ata iu referuan, ndër të tjera, Nenit 2 të  Rregullores së Këshillit 
(EC) të BE Nr. 2679/98 e 7 dhjetorit 1998 (shih paragrafin 77 më poshtë) 
dhe një raporti të 22 marsit 2001 nga Komisioni Evropian (COM (2001) 
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160) lidhur me aplikimin e kësaj Rregulloreje, si dhe të vendimit të Gjykatës 
Europiane të Drejtësisë (tani e tutje, “GJED”) në rastin e Eugen Schmidberger, 
Internationale Transporte und Planzüge k. Austrisë (shih paragrafët 73-76 
më poshtë).

51. Më 14 janar 2005, Gjykata Rajonale e Kaunas konstatoi se Gjykata e Distriktit 
në tërësi dhe në mënyrë të paanshme i kishte vlerësuar të gjitha rrethanat e 
çështjes. Gjykata e Apelit vërejti se trazirat kishin rrezikuar rendin publik, 
sigurinë e shoqërisë, shëndetin e njeriut, dinjitetin dhe paprekshmërinë e pronës. 
Aspekti objektiv i veprës ishte organizimi i një tubimi njerëzish për një qëllim të 
përbashkët - domethënë, shkelje të rendit publik - dhe zbatimi i vendimeve të tyre 
të cilat, në çështjen në fjalë, kishin të bënin me organizimin e postblloqeve. Për 
të përbërë vepër penale, veprimet gjithashtu duhet të kryheshin me dashje, që do 
të thotë, personat e ngarkuar duhet të kuptonin paligjshmërinë e sjelljes së tyre. 
Në lidhje me B.M. dhe A.K., Gjykata Rajonale vërejti se gjatë demonstratave 
të dy kërkuesit u kishin thënë të tjerëve se  është vendosur bllokimi i rrugëve. 
Gjithashtu ishte vërtetuar që B.M. dhe A.K. e kuptonin se postblloqet do të 
ishin  të paligjshme dhe se ata ishin paralajmëruar për përgjegjësinë e tyre 
si organizatorë. Megjithatë, ata kishin vazhduar koordinimin e veprimeve të 
fermerëve dhe kishin insistuar që fermerët të vendosnin postblloqet. Si rezultat 
i drejtpërdrejtë i veprimeve të B.M. dhe A.K., më 21 maj 2003 një turmë 
kishte shkuar në autostradë dhe i kishte bllokuar ato, duke ndaluar trafikun 
dhe duke shkelur të drejtat kushtetuese dhe liritë e të tjerëve për të lëvizur 
lirisht dhe pa kufizim, duke shkaktuar dëme te transportuesit e mallrave dhe 
kështu duke shkelur rëndë rendin publik.

52. Gjykata Rajonale gjithashtu ndante të njëjtin mendim me konkluzionin e 
Gjykatës së Rrethit për arsyeshmërinë e dënimit të V.M., K.M. dhe A.P. Ajo 
vuri në dukje se ngjarja e traktorëve mbi autostradë, duke shkaktuar bllokime 
trafiku dhe shqetësim në punën e shërbimit të kontrollit kufitar shtetëror, 
dhe duke refuzuar për t’u bindur kërkesave të ligjshme nga policia për të 
mos parkuar traktorët e tyre në rrugë, tre ankuesit e kishin shkelur rëndë 
rendin publik. Fakti se pasi autostrada ishte bllokuar, policia dhe shoferët 
kishin negociuar me fermerët, në mënyrë që disa nga shoferët të lejoheshin 
të kalonin, nuk e pakëson rrezikun e veprës apo paligjshmërisë saj. Gjykata 
Rajonale gjithashtu theksoi se bllokimi i një autostrade të madhe kishte pasur 
pasoja të rrezikshme dhe nuk mund të konsiderohet të ketë qenë thjesht një 
shkelje administrative e tillë si një shkelje trafiku. Sa i përket argumentit të 
kërkuesve se veprat e tyre ishin identike me atë për të cilën një tjetër fermer, 
AD, i ishte dhënë një sanksion të thjeshtë administrativ për një shkelje të 
trafikut (shih paragrafin 49 më lart), Gjykata Rajonale përcaktoi se ajo nuk 
ishte një gjykatë administrative dhe në këtë mënyrë nuk mund të komentojë 
mbi kundërvajtjet administrative.
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53. Ndërsa theksohet se kërkuesit kishin të drejtën e lirisë së shprehjes sipas nenit 
10 të Konventës, Gjykata Rajonale megjithatë vëren se një e drejtë e tillë nuk 
është e pa kufizuar, duke qënë se interesat e rendit publik dhe parandalimit të 
krimit janë në rrezik. Kufizimet analoge me lirinë e shprehjes janë të listuara 
në nenin 25 të Kushtetutës së Lituanisë (shih paragrafin 61 më poshtë). Lidhur 
me këtë çështje, Gjykata Rajonale thekson se sjellja e B.M. dhe A.K., duke 
udhëhequr veprimet e individëve të tjerë të përfshirë në protestë, nuk mund 
të konsiderohet si një shprehje jo e dënueshme e mendimit të tyre, sepse ata 
kishin shkelur rendin publik, duke u ngarkuar me përgjegjësi penale.

54. Gjykata Rajonale theksoi më tej se vepra penale nuk e kishte humbur elementin 
e rrezikut publik thjesht sepse Qeveria kishte refuzuar për të ngritur çmimet 
me shumicë ose që nuk kishte ndërmarrë veprimet e nevojshme.

3. Ankimi mbi disa pika të ligjit para Gjykatës së Lartë
55. Më 2 Mars 2005 Kërkuesit apeluan mbi disa pika të ligjit.
56. Më 4 tetor 2005, Gjykata e Lartë, e përbërë nga dhoma e madhe prej shtatë 

gjyqtarësh (shih paragrafin 70 më poshtë), e hodhi poshtë ankimin. Në sigurimin 
e një shpjegimi në lidhje me përmbajtjen e veprës së trazirës, siç përcaktohet 
në nenin 283 § 1 të Kodit Penal (shih paragrafin 62 më poshtë), Gjykata e Lartë 
iu referua klasifikimit të saj si vepër penale kundër rendit publik, i cili ishte  
aspekti objektiv i krimit (nusikaltimo objektas). Duke përshkruar qëllimin 
e veprës, dispozita e lartpërmendur përcakton karakteristikat e mëposhtme: 
organizimi i një tubimi me qëllimin  e shkaktimit të dhunës publike, duke 
dëmtuar pronën ose nga ana tjetër duke prishur rendin publik, ose kryerja e 
këtyre veprimeve gjatë një tubimi. Për Gjykatën e Lartë, një protestë duhet që 
të karakterizohej si një situatë ku një tubim njerëzish shkelin me qëllim dhe 
në mënyrë serioze rendin publik, duke shkaktuar dhunë publike, ose dëmtim 
të pronës. Aspekti subjektiv i krimit është dashja direkte (kaltė pasireiškia 
tiesiogine tyčia). Personi fajtor duhej të (i) ishte i vetëdijshëm se ai ose ajo po 
kryen një veprim që renditet si vepër penale nga neni 283 § 1 të Kodit Penal 
dhe (ii) dëshiron që ti kryejë këto veprime.

57. Duke iu kthyer rrethanave të çështjes në fjalë, Gjykata e Lartë gjeti se 
gjykatat më të ulëta   i kanë karakterizuar më mënyrë të saktë veprimet e 
kërkuesve, si veprime që bien brenda fushëveprimit të Nenit 283 § 1 të Kodit 
Penal. Në mënyrë të veçantë, gjykata kishte vendosur siç duhet për të gjitha 
parakushtet për zbatimin e nenit 283 § 1, dmth se kishte pasur një turmë dhe 
se rendi publik ishte shkelur duke bllokuar rrugët, duke ndaluar trafikun dhe 
shqetësuar punën e Shërbimit të Kontrollit Kufitar Shtetëror. Kërkuesit ishin 
dënuar për veprat e tyre sipas një ligji i cili kishte qenë në fuqi në kohën 
kur veprat ishin kryer dhe dënimet e tyre ishin vendosur në përputhje me 
dispozitat e Kodit Penal. Në këtë mënyrë, dënimet e kërkuesve kanë qenë 
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në përputhje me ligjin dhe jo në kundërshtim me Nenin 7 § 1 të Konventës.
58. Gjykata e Lartë gjithashtu deklaroi se kërkuesit nuk ishin dënuar për shprehjen 

e mendimit të tyre ose idetë, veprimet të cilat ishin të mbrojtura nga garancitë 
e Nenit 10  § 1 të Konventës, por për veprime përmes të cilave ata kishin 
shkelur rendin publik, në mënyrë serioze.

59. Së fundi, Gjykata e Lartë ndante të njëjtën pikëpamje me Gjykatës Rajonale, 
se kërkuesit nuk mund të konsiderohen se  kanë vepruar nga nevoja (shih 
paragrafin 54 më lart). Rënia e çmimeve të blerjes së qumështit dhe problemet 
e tjera me subvencionet për bujqësinë nuk përbënin një rrezik të qartë ose të 
pranishëm për pronën, për shkak se prona në fjalë nuk ishte materializuar 
ende. Shteti nuk i kishte privuar kërkuesit nga prona e tyre, dhe pakënaqësia 
lidhur me politikat bujqësore të qeverisë nuk justifikonte aktet për të cilat 
kërkuesit ishin dënuar.

60. Nga vendimet e gjykatave të 17, 18, 20, 21 Tetor dhe 7 Nëntor 2005, Gjykata 
e Lartë i shkarkoi kërkuesit nga dënimi i pezulluar.

II. E DREJTA E BRËNDSHME

61. Kushtetuta
61. Nenet 25 dhe 36 të Kushtetutës parashikojnë si më poshtë:

Neni 25
“Nje person fizik ka të drejtë që të ketë bindjet e veta dhe  ti shprehë lirisht ato.
Një person fizik nuk duhet të pengohet për të kërkuar, marrë, dhe dhënë 

informacione dhe ide. 
Liria për të shprehur bindjet [dhe] për të marrë dhe dhënë informacion mund 

mund të kufizohet vetëm me ligj, nëse kjo është e nevojshme për të mbrojtur 
shëndetin, nderin dhe dinjitetin, jetën private dhe moralin e një [personi fizik], 
ose për të mbrojtur rendin kushtetues.

Liria për të shprehur bindjet dhe për të dhënë informacion do të jetë  e 
papajtueshme me veprat penale - nxitje të urrejtjes kombëtare, racore, fetare, ose 
sociale, dhunës dhe diskriminimit, [ose] shpifje dhe dezinformata. 

Neni 36
“Qytetarët nuk mund të ndalohen ose pengohen nga tubimet e paarmatosura 

në takimet paqësore. Kjo e drejtë mund të kufizohet vetëm me ligj dhe vetëm kur 
është e nevojshme për të mbrojtur sigurinë e shtetit ose shoqërisë, rendin publik, 
shëndetin ose moralin e njerëzve, ose të drejtat dhe liritë e të tjerëve.
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B. Kodi Penal
62. Më 25 tetor 2000 Kodi Penal u botua në Fletoren Zyrtare (Valstybės žinios). 

Ai hyri në fuqi më 1 Maj 2003. Neni 283 § 1 përcakton përgjegjësi penale 
për trazirat, e cila kategorizohet si një vepër e rendit publik, dhe parashikon 
si më poshtë:

Neni 283 Trazirat
“1. Një person që organizon ose provokon një mbledhje të njerëzve për të 

kryer akte publike të dhunës, dëmtimit të pronës ose shkelje të rënda të rendit 
publik, ose një person i cili, gjatë një trazire, kryen aktet dhune, dëmton pronën 
ose shkel rendin publik, do të dënohet me një dënim afatshkurtër të mbikëqyrur 
(baudžiamasis areštas) ose me burgim deri në pesë vjet.
63. Neni 75 §§ 1 dhe 2 përcakton se nëse një person është dënuar me burgim 

për një afat jo më shumë se tre vjet për kryerjen e një ose disa veprave të 
paramenduara të vogla ose më pak serioze, gjykata mund të pezullojë 
dënimin për një periudhë duke filluar nga një deri në tre vjet. Dënimi mund 
të pezullohet kur gjykata vendos se ka bazë të mjaftueshme për të besuar se 
qëllimi i dënimit do të arrihet pa u kryer dënimi në të vërtetë. Kur pezullon 
ekzekutimin e dënimit, gjykata mund të urdhërojë personin e dënuar që të mos 
largohet nga vendbanimi i tij ose i saj për një periudhë që tejkalon shtatë ditë, 
pa pëlqimin paraprak të autoritetit mbikëqyrës të ekzekutimit të vendimit.

64. Në bazë të nenit 97, personat e dënuar për një krim dhe vendimi për këtë 
dënim ka marrë formë të prerë, konsiderohen si shkelës që kanë një dënim të 
mëparshëm. Çdo personi të cilit i është dhënë dënim me kusht konsiderohet 
se ka pasur një dënim të mëparshëm gjatë periudhës së pezullimit të dënimit.

65. Neni 31 përcakton konceptin e mbrojtjes së nevojshme (būtinasis reikalingumas). 
Ai përcakton se një person nuk mund të konsiderohet penalisht përgjegjës për 
një akt të kryer në një përpjekje për të shmangur një rrezik të menjëhershëm 
që e kërcënon atë, personat e tjerë ose të drejtat e tyre, ose interesat publike 
ose shtetërore, kur ky rrezik nuk mund të shmangej me mjete të tjera dhe 
ku dëmi i shkaktuar është më i vogël se dëmi i cili synohej të shmangej. 
Megjithatë, një person i cili krijon një situatë të rrezikshme me veprimet e tij 
ose të saj mund të mbështetet vetëm në mbrojtjen e nevojshme, kur situata e 
rrezikshme lind nga neglizhenca (neatsargumo del).

C. Kodi për Kundërvajtjet Administrative dhe Rregullorja e Trafikut Rrugor
66. Neni 124 i Kodit për Kundërvajtjet Administrative në atë kohë, parashikonte 

përgjegjësi administrative për shkeljen e rregullave të qarkullimit rrugor, nga 
shoferët. Dispozita përcaktonte se shkelja e rregullave mbi mënyrën se si dhe 
kur një shofer mund të ndalojë dhe të parkojë, në autostradë, dënohej me gjobë 



235

që varionte nga 100 LTL deri në 150 LTL (rreth 30-45 euro). Neni 131 i Kodit 
parashikon përgjegjësi administrative për mosrespektimin nga këmbësorët të 
shenjave të qarkullimit, ose për kalim apo ecje në rrugë për automjetet. Vepra 
është e dënueshme me një gjobë prej 30-50 LTL(përafërsisht 8-15 euro).

67. Rregulloret e Trafikut Rrugor parashikojnë se kalimtarët duhet të ecin në 
trotuar dhe, nëse nuk kanë një të tillë, në anën e djathtë të rrugës në një radhë 
të vetme (paragrafi 81 I Rregullores).

D. Ligji për Tubimet
68. Për aq sa është e rëndësishme, Ligji për Tubimet parashikon si më poshtë:

Neni 8. Tubimet e ndaluara
“Tubimet e mëposhtme do të ndalohen, ku pjesëmarrësit e tyre:
….
(2) Drejtojnë automjete në një mënyrë që shkakton një kërcënim për sigurinë 

në rrugë, rrezikon sigurinë dhe shëndetin e pjesëmarrësve në tubim dhe personave 
të tjerë, ose shkel rendin publik dhe paqen;

...”
Neni 17. Përfundimi i një tubim me iniciativën e policisë

“Një tubim do të ndërpritet nga oficerët e policisë, detyra e të cilëve është 
sigurimi i respektimit të ligjit, në qoftë se, kur paralajmërohen publikisht, 
organizatorët apo pjesëmarrësit në tubim:
(1)  kryejnë një shkelje të qëllimshme dhe të rëndë të procedurës për organizimin 

e tubimeve, siç përcaktohet me ligj…;
(2) duke përdorur mundësitë e ofruara nga një tubim, përpiqen të kryejnë apo 

kryejnë krime kundër pavarësisë, integritetit territorial dhe rendit kushtetues 
të shtetit të Lituanisë apo akte të tjera të qëllimshme kriminale kundër  jetës, 
shëndetit, lirisë, nderit dhe dinjitetit, të një personi ose kundër sigurisë 
publike, qeverisjes dhe rendin publik;

(3) individualisht ose nga veprimet e një grupi çrregullojnë, apo shkaktojnë 
një rrezik aktual për të çrregulluar, trafikun apo aktivitetet e institucioneve 
shtetërore, organizatave dhe autoriteteve lokale...”

69. Neni 188 I Kodit për Kundërvajtjet Administrative
“Shkelja e Ligjit për tubimet dënohet me një gjobë që varion nga 500 LTL 

deri në 2,000 LTL ose ndalim administrativ deri në tridhjetë ditë.
Shkeljet e rendit publik në ngjarje të tjera të një shkalle të madhe, do të 

dënohet me gjobë që varion nga 100 LTL  deri në  500 LTL.

E. Ligji për Gjykatat
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70. Ligji për Gjykatat në atë kohë parashikonte që Gjykata e Lartë krijonte praktikë 
gjyqësore uniforme në interpretimin dhe zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve 
të tjera. Gjykata e Lartë gjithashtu analizon praktikën e gjykatave dhe jep 
rekomandime që duhen ndjekur. Në varësi të kompleksitetit të çështjes, 
Gjykata e Lartë mund të vendosë për çështjet në dhoma prej tre ose shtatë 
gjyqtarësh, ose në seancë plenare (nenet 23, 27 dhe 36).

III. LIGJI I BASHKIMIT EUROPIAN DHE PRAKTIKA PËRKATËSE

A. Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë (GJED)

1. Çështja Komisioni kundër Francës
71. GJED shqyrtoi çështjen e pengesave për lëvizjen e lirë të mallrave në çë-

shtjen Komisioni k. Francës (C-265/95, vendimi i 9 dhjetorit 1997), në 
lidhje me incidentet serioze të cilat ndodhën në jug të Francës. Produktet 
bujqësore nga Spanja dhe Italia ishin shkatërruar nga fermerët Francezë dhe 
ishin kryer akte dhune dhe vandalizmi në sektorët përkatës me shumicë dhe 
pakicë Franceze. GJED theksoi se, në përputhje me Traktatin e KE-së, tregu 
i brendshëm Evropian karakterizohej nga heqja e pengesave për lëvizjen e lirë 
të mallrave, në mes shteteve anëtare. Neni 30 i Traktatit ndalonte, kufizimet 
sasiore mbi importet dhe të gjitha masat që kanë efekt të njëjtë, mes shteteve 
anëtare. Prandaj, të gjitha barrierat, qoftë direkte apo indirekte, aktuale ose 
potenciale, të rrjedhës së importeve në tregtinë brenda Komunitetit duhet të 
eliminoheshin. Neni 30, i lexuar në lidhje me nenin 5 të Traktatit, zbatohet edhe 
kur një shtet anëtar abstenon nga miratimi i masave të kërkuara për të përballur 
me pengesat për lëvizjen e lirë të mallrave të cilat nuk shkaktohen nga shteti.

72. GJED pranoi se Shtetet gëzojnë një liri veprimi në përcaktimin se çfarë masash 
janë më të përshtatshme në këtë fushë. Megjithatë, ishte e qartë se aktet e 
dhunës të kryera në Francë ndaj produkteve bujqësore që e kanë origjinën në 
shtetet anëtare të tjera, kishin krijuar pengesa për tregtinë brenda Komunitetit 
në këto produkte. Incidentet në fjalë kishte ndodhur rregullisht për më shumë 
se 10 vjet; në raste të caktuara autoritetet franceze ishin paralajmëruar nga 
rreziku i demonstratave nga ana e fermerëve, përçarja kishte vazhduar për 
disa orë dhe aktet e vandalizmit, të kryera nga personat fytyrat e të cilëve 
shpesh nuk ishin të mbuluara, ishte filmuar nga kamerat televizive. Përkundër 
kësaj, vetëm një numër shumë i vogël i autorëve ishin identifikuar dhe ndjekur 
penalisht. Kjo ishte e mjaftueshme për GJED që të arrinte në përfundimin se 
masat e miratuara nga Qeveria franceze ishin haptazi të pamjaftueshme për 
të siguruar lirinë e tregtisë brenda Komunitetit lidhur me produktet bujqësore 
në territorin e saj dhe se Franca kishte dështuar për të përmbushur detyrimet 
e tij sipas nenit 30, i marrë në lidhje me nenin 5 të Traktatit të KE-së. Kjo 
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kishte krijuar një klimë pasigurie e cila kishte pasur një efekt parandalues   në 
qarkullimin e tregtisë si e tërë dhe gjendja e vështirë e fermerëve francezë 
nuk mund të justifikonte një mos aplikim të Ligjit të Komunitetit në mënyrë 
të saktë, pasi nuk kishte treguar se zbatimi i këtij ligji do të përbënte një rrezik 
për rendin publik të cilin shteti nuk mund ta  përballonte. Ishte e vërtetë se 
kërcënimi i përçarjeve të rënda të rendit publik në rastet të caktuara, mund  
të justifikojë mungesën e ndërhyrjes nga policia; Megjithatë, ky argument 
mund të ishte paraqitur vetëm në lidhje me një incident të veçantë, dhe jo që 
të mbulojë në mënyrë të përgjithshme të gjitha incidentet në fjalë.

2. Çështja e Schmidberger dhe të tjerë kundër Austrisë
73. Në çështjen Eugen Schmidberger, Internationale Transporte dhe Planzüge v. 

Austria, (C-112/00, vendimi i 12 qershorit 2003), GJED-ja dha një vendim 
paraprak lidhur me interpretimin e neneve 30, 34 dhe 36 (tani nenet 34, 35 dhe 
36 të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian, “TFEU”), i lexuar së 
bashku me Nenin 5 të Traktatit të KE-së (shfuqizuar dhe zëvendësuar në thelb 
nga Neni 4 § 3 i Traktatit të Bashkimit Evropian, “TEU”) dhe në kushtet lidhur 
me përgjegjësinë e një shteti anëtar për dëmin e shkaktuar ndaj individëve 
për një shkelje të ligjit të Komunitetit. Çështja e ka zanafillën në autorizimin 
e dhënë në mënyrë implicite nga autoritetet austriake një grupi mjedisor 
për të organizuar një demonstratë në autostradën Brenner, qëllimi i të cilës 
ishte bllokimi plotësisht i trafikut në autostradë për gati 30 orë. Në lidhje 
me një ndalim të përgjithshëm para-ekzistues, i aplikueshëm për drejtimin 
e makinave ne raste festash, kjo ndikoi që autostrada Brenner (një rrugë e 
rëndësishme tranzite brenda Komunitetit) të mbyllej për shumicën e mallrave 
të rënda për katër ditë rresht, me një ndërprerje të shkurtër prej disa orësh.

74. Pasi iu referua parimeve të përcaktuara në çështjen Komisioni v. France (shih 
paragrafët 71-72 më lart) në lidhje me detyrimet pozitive të shteteve anëtare në 
këtë fushë, GJED-ja u shpreh se fakti i mos ndalimit të demonstratës përbënte 
një kufizim në lëvizjen e lirë të mallrave. Gjykata vazhdoi arsyetimin për të 
shqyrtuar nëse dështimi për të imponuar një ndalim mund të justifikohet në 
mënyrë objektive. Ajo vërejti se synimet specifike të demonstratës ishin në 
vetvete të parëndësishme për të përcaktuar përgjegjësinë e shtetit anëtar në 
bazë të Traktatit të KE-së, vetëm objektivi i ndjekur nga autoritetet kombëtare, 
përkatësisht respektimi i të drejtave themelore të lirisë së shprehjes dhe 
tubimit, ishin të rëndësishme. Si lëvizja e lirë e mallrave, një nga parimet 
themelore të Traktatit të KE-së, dhe të drejtat e garantuara me nenin 10 dhe 
11 të Konventës mund t’i nënshtrohen kufizimeve të caktuara për kërkesa 
thelbësore që kanë të bëjnë me interesin publik. Duhej përcaktuar nëse 
kufizimet në lëvizjen e lirë të mallrave të toleruara nga Austria kishin qenë 
proporcionale me objektivin legjitim të ndjekur.
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75. Në lidhje me këtë GJED vuri në dukje se çështja e Schmidberger mund të 
dallohet nga Komisioni kundër Francës në faktin që: (a) demonstruesit kishin 
kërkuar autorizim; (B) pengesa për lëvizjen e lirë të mallrave është e kufizuar 
gjeografikisht; (C) qëllimi i demonstruesve nuk ishte për të kufizuar tregtinë 
në mallra të një lloji të veçantë ose nga një burim i caktuar; (d) masa të 
ndryshme administrative dhe mbështetëse (Fushata publicitare, përcaktimi i 
rrugëve të ndryshme alternative, masat e sigurisë në vendin e demonstratës) 
ishte ndërmarrë nga autoritetet kompetente për të kufizuar  sa më shumë të 
jetë e mundur bllokimin e qarkullimit rrugor; dhe (e) demonstrata nuk krijoi 
një klimë të përgjithshme pasigurie, për të pasur një efekt zhbindës brenda 
Komunitetit për qarkullimin e tregtisë si një e tërë. Në këto rrethana, Austria 
kishte të drejtë të merrte në konsideratë se një ndalim i plotë ndaj demonstratave 
do të përbënte ndërhyrje të papranueshme me lirinë e grumbullimit paqësor 
dhe një kusht i rreptë në lidhje me faqen e internetit dhe/ose kohëzgjatjen e 
demonstratës, dhe  do të mund të perceptohen si kufizime të tepërta. Në këtë 
drejtim, GJED-ja ka deklaruar si më poshtë (§§ 90-92 e gjykimit). 

91.  Një veprim i këtij lloji zakonisht përfshin shqetësim për personat që nuk 
janë pjesëmarrës, në veçanti sa i përket lëvizjes së lirë, por ky shqetësim 
mund në parim mund të tolerohet me kusht që qëllimi ndjekur është në thelb 
demonstrimi publik dhe i ligjshëm i një opinioni.

92.  Në këtë drejtim, Republika e Austrisë paraqet, pa u kundërshtuar në këtë pikë, 
se në çdo rast, të gjitha zgjidhjet alternative të cilat mund të ishin adoptuar, 
do të kishin  rrezikuar reagime të cilat do të kishin  qenë të  vështira për t’u 
kontrolluar dhe me shumë mundësi do të kishin  shkaktuar shumë më tepër 
përçarje serioze për tregtinë brenda Komunitetit dhe në rendin publik, të 
tilla si demonstrime të paautorizuara, konfrontim midis mbështetësve dhe 
kundërshtarëve të grupit që organizon demonstratën apo akte dhune nga 
ana e demonstruesve të cilët konsiderojnë se ushtrimi i të drejtave të tyre 
themelore është shkelur.”

76. GJED konkludon se (shih paragrafin 94 të vendimit) “fakti se autoritetet e një 
Shteti Anëtar nuk e kanë ndaluar një demostratë në rrethana të tilla si ato në 
çështjen konkrete, nuk ishte e papajtueshme me Nenet 30 dhe 34 të traktati të 
KE, të lexuar së bashku me Nenin 5 të tij”.

B. Rregullorja e Këshillit (KE) Nr. 2679/98
77. Neni 2 i Rregullores së Këshillit të BE (KE) nr.  2679/98 e 7 Dhjetorit 1998 

“Mbi funksionimin e tregut të brendshëm lidhur me lëvizjen e lirë të mallrave 
në Shtetet Anëtare” Parashikon si më poshtë:
“Kjo rregullore nuk do të interpretohet në një mënyrë që ndikon në ndonjë 

mënyrë në ushtrimin e të drejtave themelore të njohura në Shtetet Anëtare, duke 
përfshirë të drejtën ose lirinë e grevës. Këto të drejta mund të përfshijnë gjithashtu 
të drejtën ose lirinë për të ndërmarrë veprime të tjera nga sistemet e veçanta 
industriale në Shtetet Anëtare.”
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IV. E DREJTA E KRAHASUAR
78. Gjykata ka shqyrtuar rregulloret në lidhje me përdorimin e automjeteve për 

të penguar trafikun në kuadrin e demonstratave publike në 35 Shtete anëtare 
të Këshillit të Evropës, domethënë Shqipëri, Austri, Azerbajxhan, Belgjik, 
Bosnjë-Hercegovin, Bullgari, Kroaci, Qipro, në Republikën  Çeke, Estoni, 
Finland, Francë, Gjeorgji, Gjermani, Greqi, Hungari, Irland, Itali, Letoni, 
Lihtenshtajn, Luksemburg, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, Moldavi, 
Mali i Zi, Poloni, Portugali, Rumani, Rusi, Serbi, Sllovaki, Slloveni, Zvicër, 
Turqi, Ukrain  dhe Mbretëria e Bashkuar.

79. Ky studim ligjor krahasues tregon se, ndërsa përdorimi i automjeteve 
në demonstrata publike në përgjithësi nuk është rregulluar në mënyrë të 
veçantë në ligjet e shteteve anëtare, pengimi i trafikut në autostrada publike 
nga automjete ose nga mjete të tjera, është penalisht i dënueshëm në dhjetë 
vendet e mëposhtme: në Azerbajxhan, Belgjikë, Francë, Greqi , Irland , Itali 
, Portugali, Rumani, Turqi dhe Mbretëria e Bashkuar. Në rastin e dënimit, 
personi fajtor mund të dënohet me burgim për kushte të ndryshme (të paktën 
tre muaj në Greqi, deri në një vit në Itali, dy vjet në Francë dhe Rumani, tre 
vjet në Azerbajxhan dhe Turqi, pesë vjet në Portugali, dhjetë vjet në Belgjikë), 
ose me gjobë (Irlandë dhe Mbretërinë e Bashkuar).

80. Një numër shtetesh sigurojnë sanksione penale, duke përfshirë burgim në 
situata të caktuara kur pengimi i trafikut ka sjellë pasoja të rënda, të tilla si 
dëmtim të pronës ose dëmtim të jetës dhe integritetit fizik të personave (për 
shembull, Republika Çeke, Gjeorgjia, Hungaria, ish- Republika Jugosllave 
e Maqedonisë, Moldavia, Rusia, Zvicra dhe Ukraina), ose në qoftë se ajo 
përfshin  sjellje të caktuara të dënueshme, të tilla si përdorimi i kërcënimeve 
apo dhunës (Estoni dhe Sllovaki), shkelje të kërkesave ligjore për tubimet 
(Qipro), apo mosbindje ose rezistitencë  ndaj urdhrave të policisë (Austri). 
Në Gjermani, në veçanti, është krijuar praktika gjyqësore e gjykatave që 
aplikojnë dënimin me burgim për bllokimin e rrugëve nga automjetet në 
kontekstin e demonstratave publike.

81. Sanksione jo-penale për pengimin e trafikut në shkelje të dispozitave të 
sigurisë rrugore apo rregullave të tubimeve publike, janë parashikuar në ligjet 
e Bosnje-Hercegovinës, Bullgarisë, Kroacisë, Estonisë, Finlandës, Letonisë, 
Moldavisë, Luksemburgut, Polonisë, Rusisë, Serbisë, Sllovakisë dhe 
Zvicrës, ku shkelje të tilla përbëjnë një kundërvajtje penale apo kundërvajtje 
administrative, që dënohen  me gjobë.

E DREJTA
I. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 10 DHE 11 TË KONVENTËS
Kërkuesit u ankuan se dënimi i tyre penal kishte shkelur të drejtën e tyre për 

lirinë e shprehjes dhe lirinë e tubimit paqësor, të garantuar nga Neni 10 dhe 11 i 
Konventës respektivisht. 
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Neni 10
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 kinematografikë ose televizivë. 

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
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...”
83. Qeveria e hodhi poshtë këtë pretendim.
84. Gjykata së pari vëren se në vërejtjet e tyre përpara Dhomës së Madhe kërkuesit 

pretenduan, ndër të tjera, se Agjentja e  Qeverisë e cila ka nënshkruar 
kërkesën e referimit nuk mund të konsiderohet se është e  paanshme , pasi 
ajo ishte Kontrolluese Parlamentare e cila, në vitin 2004, ishte përballur 
me një ankesë nga fermerët në lidhje me disa çështje kritike të politikës 
bujqësore. Megjithatë, ata nuk u bazuan në ndonjë dispozitë të Konventës 
ose në Rregulloren e Gjykatës, as nuk treguan për ndonjë fakt të caktuar 
apo rrethanë që mund të shihet si një mangësi për qëllime të Rregullave 44A 
(Detyrimi për të bashkëpunuar me Gjykatën), 44B (Mos përmbushja e një 
urdhri të Gjykatës), 44C (Pjesëmarrja jo e efektshme) ose 44D (Parashtrime 
të papërshtatshme nga njëra palë) të Rregullores në fjalë, ose nga ana tjetër, 
vënë në pikëpyetje kryerjen e procedurave para Panelit të pesë gjyqtarëve 
i cili shqyrtoi kërkesën e Qeverisë. Në çdo rast, në bazë të nenit 43 § 3, 
nëse Paneli e “pranon kërkesën, Dhoma e Madhe do të shprehet për çështjen 
me anë të një vendimi” (theksim i shtuar), ku vendimi i panelit nuk është 
përfundimtar dhe mund t’i nënshtrohet apelimit. Gjykata në këtë mënyrë, nuk 
sheh ndonjë arsye për t’u marrë me këtë çështje.
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85. Gjykata më tej vëren se në lidhje me të njëjtat fakte kërkuesit u bazuan në 
dy dispozita të veçanta të Konventës: Neni 10 dhe Neni 11 i Konventës. 
Sipas mendimit të Gjykatës, në rrethanat e çështjes në fjalë, Neni 10  duhet të 
konsiderohet si  lex generalis në lidhje me nenin 11, i cili është  lex specialis 
(shih Ezelin k. Francës, 26 prill 1991 § 35, Seria A nr. 202). Synimi i pretendimit 
të kërkuesve është se ata janë dënuar për zhvillimin e tubimeve paqësore. 
Prandaj, Gjykata konstaton se ankesa e kërkusve duhet të shqyrtohet vetëm 
sipas nenit 11 (shih Schëabe dhe MG k. Gjermanisë, nr 8080/08 dhe 8577/08, § 
101, ECHR 2011- VI (ekstrakte);.. shih gjithashtu, mutatis mutandis, Galstyan 
k Armenisë, nos 26986/03, §§ 95-96, 15 nëntor 2007;.... dhe Primov dhe të 
tjerë k. Rusisë, nr 17391/06, § 91, 12 qershor 2014).

86. Në të njëjtën kohë, pa marrë parasysh rolin e tij autonom dhe sferën e veçantë 
të aplikimit, neni 11 duhet të shqyrtohen në dritën e nenit 10, ku qëllimi 
i ushtrimit të lirisë së tubimit është shprehja e mendimeve personale (shih 
Ezelin, cituar më lart , § 37;.. Liri dhe Demokraci (ÖZDEP) k. Turqisë 
[GC], nr 23885/94, § 37, ECHR 1999 deri në VIII;.. Faber k. Hungarisë, 
nr. 40721/08, § 41, 24 korrik 2012; dhe Nemtsov k. Rusisë, nr. 1774/11, § 
62, 31 korrik 2014), si dhe nevojën për të siguruar një forum për një debat 
publik dhe shprehjen në mënyrë të hapur të protestës (shih Eva Molnár k. 
Hungarisë, nr. 10346 / 05, § 42, 7 tetor 2008).

A. Nëse ka pasur ndërhyrje në ushtrimin e të drejtës 
për lirinë e tubimit paqësor

1. Parashtrimet e palëve

(a) Kërkuesit
87. Kërkuesit argumentuan se dënimi i tyre përbënte ndërhyrje në të drejtën e tyre 

për t’u organizuar dhe për të marrë pjesë në demonstrata paqësore.

(b) Qeveria
88. Para Dhomës, Qeveria parashtroi se nuk ka pasur ndërhyrje në të drejtën 

e kërkuesve për lirinë e tubimit paqësor. Ajo vërejti se kërkuesve dhe 
pjesëmarrësve të tjerë u ishte dhënë leja për të organizuar një protestë 
paqësore. Ata e kishin kërkuar atë liri dhe askush nuk ishte dënuar për një gjë 
të tillë. Kërkuesit nuk ishin dënuar për ushtrimin e të drejtës së tyre për lirinë 
e tubimit, por për një shkelje serioze të rendit publik duke organizuar trazira.

89. Megjithatë, në vërejtjet e tyre para Dhomës së Madhe, Qeveria deklaroi se 
ajo nuk e kundërshtonte se ka pasur ndërhyrje në të drejtën e kërkuesve për 
lirinë e tubimit paqësor.
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2. Vendimi Dhomës
90. Dhoma konstatoi se edhe pse kërkuesit ishin lejuar për të ushtruar të drejtën e 

tyre për tubim paqësor, ata ishin dënuar për një shkelje në lidhje me veprimet 
e tyre gjatë një proteste e cila nuk përfshinte ndonjë akt dhune, një fakt i cili 
përbënte ndërhyrje në të drejtat e tyre sipas Nenit 11 (shih paragrafin 67 të 
vendimit të Dhomës).

3. Vlerësimi i Dhomës së Madhe

(a) Zbatueshmëri e Nenit 11 të Konventës
91.Gjykata duhet të përcaktojë nëse faktet e çështjes konkrete përfshihen brenda 

fushës së veprimit të Nenit 11 të Konventës. Ajo rithekson se e drejta për 
lirinë e tubimit është një e drejtë themelore në një shoqëri demokratike dhe, 
njësoj si liria e shprehjes, është një nga themelet e një shoqërie të tillë. Kështu, 
nuk duhet interpretuar në mënyrë të kufizuar (shih  Taranenko k. Rusisë, nr. 
19554/05, § 65, 15 Maj 2014). Duke qenë se kjo e drejtë mbulon si tubimet 
në vendet private dhe publike, qoftë në një formë statike apo në formën e një 
marshimi, veç kësaj, mund të ushtrohet nga pjesëmarrës individualë dhe nga 
persona që organizojnë protestën (shih Djavit An k. Turqisë, nr. 20652/92, 
§ 56, ECHR 2003-III; Ziliberberg k. Moldavisë (dec.), nr. 61821/00, 4 May 
2004;dhe  Barraco k. Francës, nr. 31684/05, § 41, 5 March 2009).

92. Neni 11 i Konventës mbron vetëm të drejtën për “tubimet paqësore”, një nocion 
që nuk përfshin një demonstratë, ku organizatorët dhe pjesëmarrësit kanë 
qëllime të dhunshme (shih Stankov dhe Organizata e Bashkuar Maqedonase 
Ilinden K. Bullgarisë, nr. 29221/95 dhe 29225/95, § 77, GJEDNJ 2001-IX). 
Garancitë e nenit 11, pra  zbatohen për të gjitha tubimet, përveç atyre ku 
organizatorët dhe pjesëmarrësit kanë qëllime të tilla, nxisin dhunë ose nga 
ana tjetër kundërshtojnë themelet e një shoqërie demokratike (shih Sergey 
Kuznetsov k. Rusisë, nr. 10877/04, § 45, 23 tetor 2008;. Alekseyev k. Rusisë, 
nr. 4916/07, 25924/08 dhe 14599/09, § 80, 21 tetor 2010;. Faber, cituar më 
lart, § 37;. Gun dhe të tjerë k.Turqisë, nr 8029/07,. § 49, 18 qershor 2013; dhe 
Taranenko, cituar më lart, § 66).

93. Në çështjen në fjalë,  gjykatat Lituaneze konkluduan se disa nga fermerët 
kishin përdorur automjete, sidomos traktorë, për të bllokuar autostradat. Kjo 
gjë nuk është kundërshtuar nga kërkuesit. Megjithatë, mjetet në fjalë nuk u 
përdorën për të shkaktuar dëmtime trupore ndaj punonjësit të  policisë apo 
ndonjë anëtari të publikut. Edhe pse fermerët dhe shoferët e kamionëve patën 
disa zënka, konfrontimet më të rënda u shmangën (shih paragrafin 28 më lart).
Për më tepër, as kërkuesit as fermerët e tjerë nuk u qortuan nga autoritetet e 

brendshme për ndonjë akt specifik dhune, ose për faktin se mund të kenë pasur 
qëllime të dhunshme. 
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94. Në vijim të këtij arsyetimi, duhet theksuar se një individ nuk pushon së 
gëzuari të drejtën e tij për lirinë e shprehjes, si rezultat i dhunës sporadike 
ose akteve të tjera të dënueshme të kryera nga të tjerët, në demonstratë, nëse 
individi në fjalë vazhdon të mbajë një qëndrim paqësor në qëllimet e tij ose 
të saj (shih, Ziliberberg, vendimi i cituar më lart). Mundësia që personat me 
qëllime të dhunshme, të cilët nuk janë anëtarë të shoqatave të organizuara, që 
marrin pjesë në demonstratë, nuk mund që si të tillë t’ua heqin të tjerëve këtë 
të drejtë (shih Primov dhe të tjerë, cituar më lart, § 155). Edhe nëse ekziston 
një rrezik real se një demonstratë publike mund të rezultojë në një trazirë, 
si rezultat i zhvillimeve jashtë kontrollit të atyre që organizojnë protestën, 
një demostratë e tillë nuk mund që për këtë shkak të mos përfshihet brenda 
fushëverprimit të Nenit 11  § 1, dhe çdo kufizim i vendosur duhet të jetë në 
përputhje me kushtet e paragrafit 2 të kësaj dispozite (shih, Schëabe dhe 
M.G., cituar më lart, § 103, dhe Taranenko, cituar më lart, § 66).

95. Gjykata më tej thekson se fermerët ishin autorizuar për të zhvilluar një 
protestë paqësore dhe për të prezantuar makineritë bujqësore. Këto tubime 
ndiqnin një qëllim politik dhe donin të shprehnin ide politike, në veçanti 
për të kundërshtuar politikën e qeverisë dhe për të siguruar subvencionet në 
sektorin bujqësor.

96. Demonstratat u mbajtën në vende të caktuara nga data 19 deri 21 maj 
2003 (paragrafët 19-20 më lart). Në datën e fundit, fermerët u zhvendosën 
në autostradë dhe parkuan traktorët atje, duke bllokuar tre rrugët kryesore 
të vendit dhe duke tejkaluar qëllimin e lejeve të lëshuara nga autoritetet 
Lituaneze.

97. Megjithatë, dënimi i kërkuesve nuk u bazua në ndonjë përfshirje në akte 
dhune ose nxitje për dhunë, por në shkeljen e rendit publik që rezultoi nga 
postblloqet. Më tej, Gjykata vëren se, në çështjen konkrete, çrregullimi i 
trafikut nuk mund të konsiderohet si një efekt anësor i tubimit të mbajtur në 
një vend publik, por më tepër si rezultat i një veprimi të qëllimshëm nga ana 
e fermerëve, të cilët dëshironin për të tërhequr  vëmendjen për problemet në 
sektorin e bujqësisë dhe të nxisnin qeverinë që të pranonin kërkesat e tyre (shih 
gjithashtu argumentet e zhvilluara nga Gjykata në paragrafët 169-175 më 
poshtë). Sipas mendimit të Gjykatës, edhe pse nuk është një dukuri e pazakontë 
në kuadër të ushtrimit të lirisë së tubimit në shoqëritë moderne, sjellja fizike 
me qëllim pengimin e trafikut dhe rrjedhën normale të jetës në mënyrë që të 
çrregullojnë seriozisht aktivitetet e kryera nga të tjerët, nuk është në thelb 
liria që mbrohet nga neni i 11 i Konventës (shih, për shembull, Barraco, cituar 
më lart, § 39, ku dënimi i kërkuesit për pjesëmarrjen e tij në një operacion 
për ngadalësimin e trafikut, që konsistonte në postblloqe automjetesh nëpër 
disa korsi të autostradës për të ngadalësuar trafikun, u konsiderua se përbën 
ndërhyrje në të drejtat e tij sipas Nenit 11; shih gjithashtu Lucas k. Mbretërisë 
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së Bashkuar (dec.), nr. 39013/02, 18 mars 2003 lidhur me një demonstratë 
gjatë së cilës një rrugë publike u bllokua për të protestuar kundër mbajtjes së 
një nëndetëseje bërthamore, u konsiderua se përfshihej në kushtet e nenit 11; . 
Steel dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar, 23 shtator 1998 § 92, Raportet e 
gjykimeve dhe Vendimeve 1998- VII, ku Gjykata e ka konsideruar se pengesa 
fizike e aktiviteteve - një gjueti dhe ndërtimi i autostradës – të cilën kërkuesi 
i parë dhe i dytë, respektivisht nuk e pranuan, përbënte shprehje të mendimit 
brenda kuptimit të nenit 10; dhe Drieman dhe të tjerë k. Norvegjisë (dec.), nr. 
33678/96, 4 maj të vitit 2000, ku Gjykata procedonte në supozimin se nenet 10 
dhe 11 mund të jenë bazë për aktivistët e Greenpeace të cilët  kishin manovruar 
anijen në një mënyrë të tillë që të pengonte gjuetinë e balenave). Kjo gjendje 
mund të ketë implikime për çdo vlerësim të «domosdoshmërisë», që do bëhet 
në bazë të paragrafit të dytë të nenit 11.

98. Megjithatë, Gjykata nuk e konsideron se sjellja e dyshuar në demonstratë për të 
cilën kërkuesit janë konsideruar përgjegjës ishte e një natyre dhe e një shkalle  
të tillë, sa për të hequr pjesëmarrjen e tyre në demonstratën nga fushëveprimi 
i mbrojtjes së të drejtës së lirisë së tubimit paqësor të parashikuar nga Neni 
11 i Konventës. Gjykata gjithashtu vëren se Gjykata Rajonale e Kaunas ka 
pranuar se kërkuesit gëzonin  të drejtën e lirisë së shprehjes sipas nenit 10 
të Konventës (shih paragrafin 53 më lart) dhe e  konsideron se nuk ka asnjë 
tregues se ankuesit kanë minuar themelet e një shoqërie demokratike.

99. Kjo është e mjaftueshme për Gjykatën që të arrijë në përfundimin se kërkuesit 
kanë të drejtë që të bazohen në garancitë e Nenit 11, i cili është në këtë mënyrë 
i aplikueshëm në çështjen konkrete.

(b) Ekzistenca e një ndërhyrje
100. Së dyti, Gjykata do të përcaktojë nëse ka pasur ndërhyrje në të drejtën e 

kërkuesve për lirinë e tubimit. Ajo rithekson se ndërhyrja nuk është e 
nevojshme të përbëjë një ndalim të plotë, ligjor apo de facto, por mund të 
konsistojë në disa masa të tjera të ndërmarra nga autoritetet. Termi “kufizime” 
në Nenin 11  11 § 2 duhet interpretuar sikur përfshin si masat e marra para 
ose gjatë një tubimi dhe këto, si masa të tilla ndëshkuese  të ndërmarra më 
vonë (shih Ezëlin, cituar më lart, § 39; Kasparov dhe të tjerë k. Rusisë, 
nr. 21613/07, § 84, 3 tetor 2013; Primov dhe të tjerë, cituar më lartë, § 93; 
dhe Nemtsov, cituar më lartë, § 73). Për shembull, një ndalim fillestar mund 
të ketë një efekt frenues mbi personat që planifikojnë të marrin pjesë në një 
tubim dhe në këtë mënyrë përbën një ndërhyrje, edhe nëse tubimi vazhdon 
më pas pa pengesa nga ana e autoriteteve. Refuzimi për të lejuar një individ 
për të udhëtuar për qëllimin e marrjes pjesë në një protestë përbën ndërhyrje 
gjithashtu. Gjithashtu masat e marra nga autoritetet gjatë një tubimi, të 
tilla si shpërndarja e tubimit ose arrestimi i pjesëmarrësve, dhe dënimet e 
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imponuara për pjesëmarrje në tubim (shih Kasparov dhe të tjerë, cituar më 
lart, § 84, me referenca të mëtejshme).

101. Gjykata vëren se në çështjen konkrete kërkuesit u lejuan që të ushtronin lirinë 
e tyre të tubimit paqësor të papenguar, jo vetëm në vendet e autorizuara por 
gjithashtu dhe kur protesta u zhvendos në autostradat publike, në tejkalim të 
autorizimit të dhënë. Në të vërtetë, tubimet, edhe kur protestuesit përdorën 
postblloqe, nuk u shpërndanë nga policia. Megjithatë, kërkuesit më pas u 
dënuan për shkak të rolit të tyre në organizimin dhe vendosjen e postblloqeve 
gjatë pjesës së fundit të protestës. Siç u theksua dhe më lart, sjellja e tyre në 
këtë aspekt, edhe pse e dënueshme, nuk konsiderohet se kishte një karakter 
të dhunshëm. Gjykata është në këtë mënyrë e përgatitur që të pranojë se 
dënimi i kërkuesve për pjesëmarrjen e tyre në protestë përbën ndërhyrje 
në të drejtën e tyre për lirinë e tubimit paqësor. Në vijim të këtij arsyetimi, 
është e rëndësishme se para Dhomës së Madhe, Qeveria nuk e kundërshtoi 
ekzistencën e një ndërhyrje (shih paragrafin 89 më sipër). 

102. Një ndërhyrje e tillë do të përbëjë shkelje të Nenit 11, vetëm nëse nuk është e 
“Parashikuar nga Ligji”, nuk ndjek një ose më shumë qëllime legjitime sipas 
paragrafit 2 dhe nuk është “e nevojshme në një shoqëri demokratike” për 
arritjen e këtij qëllimi ose qëllimeve në fjalë (shih, mes çështjeve të tjera,  
Vyerentsov k. Ukrainës, nr. 20372/11, § 51, 11 prill 2013, dhe Nemtsov, 
cituar më lartë, § 72).

B. Nëse ndërhyrja ishte e “parashikuar nga ligji”

1. Parashtrimet e palëve

(a) Kërkuesit
103. Kërkuesit argumentuan se dënimi i tyre sipas Nenit  283 § 1 të Kodit Penal 

(shih paragrafin 62 me lart) nuk ishte “parashikuar nga ligji”. Në veçanti, 
nocioni i “shkeljes serioze të rendit publik”, siç ishte specifikuar në dispozitat 
e sipërpërmendura, nuk ishte përcaktuar në mënyrë të qartë dhe  kështu nuk 
mund të konsiderohet në mënyrë legjitime si  veçori që karakterizon veprën 
penale në fjalë. B.M dhe A.K, insistuan se ata nuk ishin akuzuar dhe dënuar 
në përputhje me ligjin, por për shkak se kishin shprehur mendimet e tyre në 
mbledhjet e fermerëve dhe kishin mbrojtur këto mendime gjatë një proteste 
paqësore. Tre kërkuesit e tjerë – V.M, K.M dhe A.P – kanë pretenduar 
se ata ishin dënuar thjesht se kishin ngarë dhe parkuar traktorët e tyre në 
autostradë, edhe pse kjo e fundit kishte qenë e bllokuar nga fermerët dhe 
policët. Prandaj, dënimi penal kishte qenë një mase e tepruar dhe veprimet e 
tyre duhen trajtuar si  një shkelje administrative, në përputhje me Nenin 124 
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ose 131 të Kodit për Kundërvajtjet Administrative (shih paragrafin 66 më 
sipër), si në rastin e fermerit A.D. (shih paragrafin 49 më sipër). 

104. Kërkuesit theksuan më tej se Qeveria kishte cituar si  precedent një 
“protestë”, e cila kishte ndodhur në afërsi të ndërtesës së Parlamentit (shih 
paragrafin 191 më poshtë). Megjithatë, në atë rast, në krahasim me çështjen 
konkrete, demonstruesit kishin përdorur dhunë, shkatërruar pronën dhe i 
kishin rezistuar policisë, duke u shkaktuar atyre dëme fizike dhe morale. 
Nga ana tjetër, qëllimi i kërkuesve nuk kishte qenë përdorimi i  dhunës apo 
shkaktimi i  dëmeve, por demonstrimi i nevojave sociale dhe financiare të 
fermerëve lituaneze.

(b) Qeveria
105. Qeveria parashtroi se çdo ndërhyrje e mundshme në të drejtën e kërkuesve 

në lirinë për tubime paqësore ishte parashikuar nga ligji. Kërkuesit ishin 
dënuar sipas Nenit  283 § 1 të Kodit Penal, për shkelje serioze të rendit 
publik. Duke iu referuar vendimit të Gjykatës  në  Galstyan (cituar më 
lart, § 107) dhe duke marrë parasysh diveristetin e qenësishëm në shkeljet 
e rendit publik, Qeveria konsideron se normat ligjore te brendshme ishin 
formuluar me saktësi të mjaftueshme (shih gjithashtu argumentet e zhvilluar 
nga Qeveria sipas Nenit 7 të Konventës – paragrafi 188-191 më poshtë)

106. Qeveria me tej konsideroi si të paarsyeshëm argumentin e kërkuesve se 
veprat e tyre duheshin klasifikuar si shkelje administrative. Përgjegjësia 
administrative për parkimin e automjeteve bujqësore në autostradat publike 
dhe vendosja e tyre në një vend të ndaluar, mund që në mënyrë hipotetike 
të jetë imponuar mbi kërkuesit, sipas Nenit 124 dhe Nenit 131 të Kodit 
të Kundërvajtjeve Administrative (shih paragrafin 66 më lart). Megjithatë, 
qëllimi i shkeljes së ligjit administrativ i parashikuar në ato dispozita, nuk 
i përfshin veprimet e kërkuesve në çështjen konkrete. Si fillim, kërkuesit 
kanë vepruar si pjesë e një turme njerëzish. Së dyti, traktorët jo vetëm 
që ishin parkuar dhe lënë të pambikëqyrur, por gjithashtu ishin përdorur 
për të bllokuar autostradën, në këtë mënyrë duke kërcënuar të drejtat e të 
tjerëve dhe funksionimin normal të institucioneve shtetërore. Së fundmi, 
ishte ndjekur një rezultat konkret– postblloqet. Në këtë mënyrë, qëllimi i 
kërkuesve kishte qënë kryerja e shkeljeve serioze publike dhe jo thjesht 
shkelja e rregullores për parkimet.  

2. Vlerësimi i Dhomës
107. Dhoma procedoi në supozimin se ndërhyrja ishte “e parashikuar nga ligji” 

brenda kuptimit të Nenit 11 § 2 të Konventës (shih paragrafin 79 të Vendimit 
të Dhomës). 
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3. Vlerësimi i Dhomës së Madhe

(a) Parimet e përgjithshme
108. Gjykata rithekson jurisprudencën e saj për efekt se shprehjet “e parashikuar 

në ligj” dhe “në përputhje me ligjin”, në nenet 8 dhe 11 të Konventës, jo 
vetëm që kërkojnë që masa e kundërshtuar duhet të ketë një bazë ligjore në 
të drejtën e brendshme, por edhe i referohen cilësisë së ligjit në fjalë, i cili 
duhet të jetë në dispozicion të personit  dhe të jetë i parashikueshëm për sa 
i përket efekteve të tij (shih, midis çështjeve të tjera, Rotaru k. Rumanisë 
[GC], nr. 28341/95, § 52, ECHR 2000-V;. VGT Verein gegen Tierfabriken 
k. Zvicrës, nr 24699/94, § 52, GJEDNJ 2001-VI;... Gawęda k. Polonisë, nr. 
26229/95, § 39, ECHR 2002-II;. Maestri k. Italisë [GC], nr. 39748/98, § 30, 
ECHR 2004- I,. Vyerentsov, cituar më lart, § 52; Gorzelik dhe të tjerë k. Polonisë 
[GC], nr. 44158/98, §§ 64-65, GJEDNJ 2004.. -I; dhe Sindicatul “Păstorul 
cel Bun” k. Rumanisë [GC], nr. 2330/09, § 153, ECHR 2013 (ekstrakte)…

109. Në veçanti, një normë nuk mund të konsiderohet si “ligj” nëse nuk është 
formuluar me saktësi të mjaftueshme, që t’i mundësojë qytetarit – nëse është 
e nevojshme, me këshillim ligjor – të parashikojë, në një shkallë që është e 
arsyeshme në rrethanat konkrete, pasojat që një veprim i tillë mund të sjellë 
(shih, për shembull, Djavit An, cituar më lart, § 65). Përvoja ka treguar, 
megjithatë, se është e pamundur që të arrihet saktësi absolute në inkuadrimin 
e ligjeve, veçanërisht në fushën në të cilën situata ndryshon në përputhje të 
ideve prevaluese të shoqërisë (shih, ndërmjet autoriteteve të tjera, Ezelin, 
cituar më lart, § 45). Në veçanti, pasojat e një veprimi të caktuar, nuk mund 
të jenë të parashikueshme me saktësi absolute: përvoja tregon që kjo është 
e paarritshme. Sërish, ndërkohë që siguria është në mënyrë të madhe e 
dëshirueshme,  mund të sjellë  ngurtësi të tepruar dhe ligji duhet të jetë në 
gjendje që të ruajë ritmin me ndryshimin e rrethanave. Prandaj, shumë ligje 
janë shprehur në mënyrë të pashmangshme në terma të cilat, në një masë 
më të madhe apo më të vogël, janë të paqarta dhe interpretimi dhe zbatimi i 
të cilave është çështje e praktikës (shih, midis autoriteteve të tjera, Sunday 
Times k. Mbretërisë së Bashkuar (nr. 1), 26 prill 1979 § 49, seria A nr. 30;.. 
Rekvényi k. Hungarisë [GC], nr 25390/94, § 34, ECHR 1999 deri në III,. 
Ziliberberg, vendimi i cituar më lart, Galstyan, cituar më lart, § 106, dhe 
Primov dhe të tjerë, cituar më lart, § 125).

110. Roli i gjykimeve të dhëna në gjykatat kombëtare është pikërisht zhdukja e 
dyshimeve të tilla interpretative që mund të krijohen; Fuqia e Gjykatës për 
të shqyrtuar përputhjen me ligjin vendas është, në këtë mënyrë e kufizuar, 
duke qënë se kjo është kryesisht detyrë e autoriteteve kombëtare, kryesisht 
gjykatave, për të interpretuar dhe të zbatuar ligjin e brendshëm (shih Kruslin 
k. Francës, 24 prill 1990 § 29, Seria A, nr . 176-A,. Kopp k. Zvicrës, 25 
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mars 1998, § 59, Raportet 1998-II; VGT Verein gegen Tierfabriken, cituar 
më lart, § 52;. Mkrtchyan k. Armenisë, nr. 6562/03, § 43, 11 janar 2007. dhe 
Vyerentsov, cituar më lart, § 54). Për më tepër, niveli i saktësisë që kërkohet 
nga legjislacioni i brendshëm - që nuk mund në asnjë rast të  përfshijë çdo 
situatë - varet në një shkallë të konsiderueshme në përmbajtjen e instrumentit 
në fjalë, fusha që është projektuar  të mbulojë dhe numri dhe statusi i atyre 
të cilëve u drejtohet (shih Vogt k. Gjermanisë, 26 shtator 1995, § 48, Seria A 
nr. 323, dhe Rekvényi, cituar më lart, § 34).

(b) Aplikimi i këtyre parimeve në çështjen konkrete
111. Në çështjen konkrete, dënimi i kërkuesve kishte një bazë ligjore në ligjin 

Lituanez, dmth Nenin 283 § 1 të Kodit Penal, i cili parashikon dënim për 
veprën penale të trazirës (shih paragrafin 62 më sipër). Ndërkohë që Kodi 
Penal ishte i aksesueshëm, duhet përcaktuar nëse aplikimi i kësaj dispozite 
ishte i parashikueshëm. 

112. Neni 283 § 1 i Kodit Penal parashikon që burgimi për më shumë se pesë 
vjetë, do të jetë sanksion i imponuar për personat të cilët “organizojnë apo 
provokojnë një tubim njerëzish për të kryer akte publike dhune, dëmtim të 
pronës ose nga ana tjetër shkelje serioze të rendit publik, ose personat të 
cilët, gjatë një trazire, kryejnë akte dhune, dëmtojnë pronën ose nga ana 
tjetër shkelin në mënyrë serioze rendin publik”. Autoritetet e brendshme 
nuk i akuzuan kërkuesit për kryerjen e akteve të dhunës ose për dëmtim 
prone. Ata mbajtën qëndrimin, megjithatë, se kërkuesit, nga ana tjetër, 
kishin shkelur në mënyrë serioze rendin publik. Në veçanti, në bazë të 
video-regjistrimeve, provat e dokumentuara dhe deklaratat e dëshmitarëve, 
gjykata e distriktit konkludoi se A.K. dhe B.M. kishin organizuar në mënyrë 
të qëllimshme protesta dhe koordinuar veprimet e fermerëve, në mënyrë që 
të bllokonin rrugët (shih paragrafët 43 dhe 44 më sipër) dhe se kërkuesit e 
tjerë V.M., K.M. dhe A.P. kishin ngarë dhe parkuar traktorët në autostradë 
dhe kishin refuzuar për t’iu bindur urdhrave të ligjshëm të policisë për të 
ndaluar së bëri një gjë të tillë (shih paragrafin 46 më lart). Këto konkludime 
u konfirmuan nga Gjykata Rajonale e Kaunas, e cila specifikoi se A.K. dhe 
B.M ishin paralajmëruar për përgjegjësinë e tyre si organizatorë dhe e kishin 
kuptuar paligjshmërinë e veprimeve të tyre (shih paragrafin 51 më lart). 
Së fundmi, Gjykata e Lartë, siguroi një shpjegim për thelbin e veprës së 
ndëshkueshme sipas Nenit 283 § 1 të Kodit Penal, duke treguar, ndër të 
tjera, se një trazirë ishte një situatë ku një tubim njerëzish, në mënyrë të 
qëllimshme dhe serioze shkelin rendin publik dhe bllokonin rrugët, duke 
ndaluar qarkullimin dhe çrregullimin e punës të autoriteteve të kontrollit 
kufitar Shtetëror ishte një mjet për shkaktimin e një shkelje të tillë (shih 
paragrafin 56 dhe 57 më lart). 
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113. Gjykata e pranon se, nga natyra e tij, koncepti i “shkeljes së rendit publik”, 
përdorur në nenin 283 § 1 të Kodit Penal është në një masë të caktuar i 
paqartë. Megjithatë, ashtu si jeta e zakonshme mund të prishet në disa 
mënyra potencialisht të pafundme, do të ishte joreale të pritej që ligjvënësit 
kombëtar të listojnë një listë të gjerë të mjeteve të paligjshme për arritjen e 
një qëllimi të ndaluar. Për këtë arsye, Gjykata vlerëson se kushtet në të cilat 
Neni 283 § 1 është formuluar, i përmbushin kërkesat cilësore që burojnë nga 
jurisprudenca e saj.

114. Për më tepër, Gjykata është e mendimit se interpretimi i kësaj dispozite të 
dhënë nga gjykatat e brendshme në çështjen në fjalë nuk ishte as arbitrar, 
as i paparashikueshëm, dhe se kërkuesit mund të kishin parashikuar, 
në një shkallë të arsyeshme në rrethanat konkrete, se veprimet e tyre siç 
përshkruhen më sipër, vendosja e postblloqeve të qëndrueshme me pasojë 
ndërprerjen e jetës së zakonshme, trafikut dhe aktiviteteve ekonomike, do të 
mund të konsiderohen se përbëjnë një “shkelje të rëndë të rendit publik”, në 
këtë mënyrë duke u aplikuar Neni 283 § 1 i Kodit Penal.

115. Kjo gjë nuk ndryshon nga fakti se Neni 283 i Kodit Penal i botuar më 25 
tetor 2000 u aplikua për herë të parë në rastin e kërkuesve. Në të vërtetë, 
Kodi penal hyri në fuqi më 1 maj 2003 (shih paragrafin 62 më lart), sjellja  
e kërkuesve ndodhi më 21-23 maj 2003 dhe duhet të vijë dita kur një normë 
ligjore do të zbatohet për herë të parë ( shih, mutatis mutandis dhe në lidhje 
me nenin 7 të Konventës, Huhtamaki k. Finlandës, nr. 54468/09, § 51, 6 
mars 2012, me referenca të mëtejshme).

116. Në këto rrethana, duhet t’u ishte bërë e qartë kërkuesve se mosbindja ndaj 
urdhrave të ligjshëm të policisë, mund të angazhojnë përgjegjësinë e tyre. 

117. Gjykata gjithashtu thekson se leja për të zhvilluar  një tubim paqësor, 
përbënte një paralajmërim për përgjegjësinë e mundshme të organizatorëve sipas 
Kodit për Kundërvajtjet Administrative dhe sipas Kodit Penal, duke përfshirë 
Nenin 283 të këtij të fundit (shih paragrafin 15-17 më lart). Duhet theksuar 
gjithashtu se policia në mënyrë të shprehur u kërkoi protestuesve që të hiqnin 
postblloqet. 

118. Në dritën e asaj çfarë u përmend më lart, Gjykata arrin në konkluzionin 
se ndërhyrja për të cilën ishte bërë ankim, ishte “e parashikuar nga ligji” brenda 
kuptimit të Nenit 11  § 2 të Konventës. 

C. Nëse ndërhyrja ndiqte një qëllim legjitim dhe ishte “e nevojshme në 
një shoqëri demokratike”

1. Parashtrimet e palëve
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(a) Kërkuesit
119. Kërkuesit argumentuan se vonesat e vazhdueshme dhe të qëllimshme të 

qeverisë në rregullimin e çmimeve të qumështit, grurit dhe mishit dhe 
refuzimin e saj për të zbatuar rezolutën e 22 e prillit  2003 të Parlamentit 
për caktimin e fondeve për sektorin bujqësor (shih paragrafin 13 më lart),  i 
kishte vendosur fermerët,./ - dhe fermerët e vegjël në veçanti  - në një situatë 
kritike, pasi ata nuk ishin në gjendje që të mbulonin kostot e tyre të prodhimit, 
duke pësuar humbje dhe ishin nganjëherë të detyruar të shisnin bagëtitë e 
tyre. Mosveprimi i qeverisë dhe vendimi i saj i njëanshëm për të ndaluar 
negociatat me fermerët kishte varfëruar në mënyrë të konsiderueshme zona 
të varfra rurale. Sipas mendimit të kërkuesve, sjellja për të cilën ata ishin 
dënuar nuk  përmbushte elementin objektiv dhe subjektiv për përgjegjësi 
penale, duke pasur parasysh kontekstin. 

120. Kërkuesit konsideruan se vendimi i tyre për të vendosur postblloqet ka qenë 
mjeti i tyre i fundit për të mbrojtur interesat e tyre si bujq. Kjo ishte një 
formë e demonstratës e pranuar në Evropë, në situatat kur nuk ekzistojnë 
mjete të tjera të mbrojtjes së të drejtave të demonstruesve. Në rrethana 
të tilla, e drejta e lirisë së tubimit paqësor duhet të kishte prevaluar mbi 
çdo  shqetësim minimal për lëvizjen e lirë të mallrave. Në lidhje me këtë, 
kërkuesit pretenduan se Rregullorja e Këshillit të BE-së Nr. 2679/98 (shih 
paragrafin 77 më lart) i njihte postblloqet si një formë e grevës.

121. Në përputhje me këtë Rregullore, para se postblloqet të vendoseshin në 21 
Maj 2003, autoritetet Lituaneze e kishin ditur qëllimin e fermerëve për të 
protestuar. Duke ditur që postblloqet mund të përdoreshin, policia kishte 
përgatitur plane veprime dhe itinerare alternative në afërsi të demonstratave, 
kështu duke reduktuar çrregullimin e mundshëm të qarkullimit të mallrave. 
Fermerët vetë kishin implementuar masa, të cilat ishin zbatuar në tërësi, për 
të siguruar se trafiku të ridrejtohej në rrugët dytësore. Sipas kërkuesve, në 
ditët kritike qarkullimi i trafikut kishte qenë “edhe më mirë se zakonisht”. 
Kjo është dëshmuar nga “të dhënat nga doganat ku postblloqet u vendosën”. 
Pretendimi i Qeverisë se dëmtim i mëtejshëm mund t’i ishte shkaktuar  
sigurisë publike (paragrafi 189 më poshtë) ishte spekulim i pastër.

122.Kërkuesit gjithashtu parashtruan se demonstratat ishin paqësore dhe se 
nuk kishte ndodhur asnjë incident: rendi publik nuk ishte shkelur, as nuk 
kishte pasur shkatërrim të pasurisë që i përkiste të tjerëve ose dëmtime të 
shkaktuara ndaj shëndetit të personave. Në të kundërtën, postblloqet kishin 
qenë simbolike dhe  kishin si qëllim tërheqjen e vëmendjes së qeverisë. 
B.M. dhe A.K., të cilët ishin të respektuar nga fermerët, kishte ruajtur rendin 
në mes të protestuesve. Për më tepër, gjatë postblloqeve, përfaqësues të 
zgjedhur të fermerëve ishin ende duke negociuar me Qeverinë për të arritur 
një kompromis mbi çmimet e qumështit. Fermerët kishte vepruar me qetësi 
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dhe nuk kishin marrë asnjë veprim që do të kërkonte ndërhyrjen e njësive 
speciale të policisë apo ushtrisë për ta frenuar. Qëllimi i tyre nuk ishte shkelja 
e rendin publik, por për të demonstruar në mënyrë paqësore për drejtësi 
sociale. Vetëm një padi për dëme civile, në vlerën prej 1100 LTL (rreth 290 
euro), ishte pranuar nga një gjykatë (shih paragrafin 45 më lart). Kjo shumë 
ishte e papërfillshme në krahasim me atë që ishte në rrezik për fermerët.

123. Duke bllokuar rrugët, fermerët kishin siguruar përmbushje të pjesshme të 
kërkesave të tyre – çmimi i blerjes së qumështit dhe pagesat kompensuese 
ishin rritur. Demonstratat kishin përfunduar në momentin që Qeveria kishte 
rënë dakord që të akordonte subvencione. 

124.Kërkuesit pretendonin se procedimet penale kundër tyre kishin qënë në 
mënyrë të qartë, një masë joproporcionale dhe e panevojshme. Mbi ta ishin 
vendosur kufizime për lirinë e lëvizjes që nga 2003, kur, si të dyshuar, katër 
prej tyre ishin urdhëruar që të mos largoheshin nga vendbanimi i tyre (shih 
paragrafin 33 më sipër). Më vonë, këto masa ishin hequr. Më pas, Gjykata 
e Distriktit të Qytetit Kaunas kishte imponuar mbi kërkuesit një dënim të 
mbikëqyrur. Edhe pse ekzekutimi i dënimeve ishte pezulluar, kërkuesit 
nuk ishin në gjendje të largoheshin nga vendbanimet e tyre, pa lejen e 
autoriteteve gjatë vitit në të cilin dënimet e pezulluara kishin qenë në fuqi 
(shih paragrafin 47 më lart).

125. Kërkuesit më tej vunë në dyshim rëndësinë e jurisprudencës së cituar nga 
Qeveria. Ata vunë në dukje, në veçanti, se çështja Éva Molnár, cituar më 
lart, bënte fjalë për një demonstratë e cila nuk kishte qenë e autorizuar, për 
të cilën policia nuk ishte informuar dhe e cila kishte përfunduar me akte  
dhune dhe përçarje të trafikut dhe rendit publik. Në mënyrë të ngjashme, 
demonstrata nuk ishte  autorizuar në çështjen e Barraco, cituar më lart, ku 
postblloqet kishte qenë të papritura dhe të paparashikuara dhe ku para se 
kërkuesit të akuzoheshin, u ishte kërkuar që të largoheshin nga autostrada 
disa herë. Lidhur me jurisprudencën e GJEDNJ-së, kërkuesit shpjeguan se 
në Schmidberger k. Austrisë (cituar më lart) protesta kishte zgjatur për dy 
ditë në rrugën kryesore  përgjatë të cilës nuk mund të kalonin transportues 
mallrash, ndërsa policia pretendohej se nuk kishte marrë asnjë masë për të 
siguruar lëvizjen e lirë të mallrave; në Komisioni k. Francës (cituar më lart) 
demonstruesit kishin vepruar dhunshëm kundër shoferëve të kamionëve 
që transportonin produkte bujqësore nga vendet e huaja. Nga ana tjetër, 
në çështjen në fjalë  barrikadat kishin qenë rezultat i një situate kritike 
ekonomike në vend dhe për shkak të mosveprimit të qeverisë.

126. Kërkuesit konsideruan së fundmi se Qeveria i kishte ekzagjeruar pasojat e 
veprimeve të demonstruesve, duke u mbështetur në spekulime hipotetike, 
dhe nuk kishte arritur të siguronte prova të mjaftueshme për të mbështetur 
konkluzionet e tyre. Në të vërtetë, gjykatat e brendshme kishin injoruar 



252

faktin se lejet për të zhvilluar tubime ishin lëshuar dhe se, kur fermerët kishin 
lëvizur në mënyrë spontane në rrugë, kërkuesit i kishin koordinuar veprimet 
e tyre me policinë në mënyrë që të ruanin, dhe jo të shkelnin, rendin publik.

(b) Qeveria 
127. Qeveria mbajti qëndrimin se ndërhyrja ndiqte një qëllim legjitim, atë të 

“parandalimit të trazirave” dhe “mbrojtjes të të drejtave dhe lirive të të 
tjerëve”. Për më tepër, sanksionet e imponuara ndiqnin jo vetëm qëllimin e 
dekurajimit të shkeljeve të ligjit, por gjithashtu atë të respektimit të ligjit në 
përgjithësi. 

128. Për sa i përket parimit të proporcionalitetit, Qeveria parashtroi se në 2003 
situata në sektorët e produkteve të qumështit ishte përkeqësuar, çmimet e 
blerjes së qumështit ishin ulur dhe fermerët ishin shqetësuar shumë. Ata 
kishin kërkuar një rritje të çmimeve të blerjes së qumështit dhe kishin 
ndërmarrë disa veprime. Pas negociatave mes fermerëve, përpunuesve të 
qumështit dhe qeverisë, në mars-qershor të vitit 2003, qeveria miratoi një 
numër vendimesh që ofronin subvencione për prodhuesit e qumështit në 
shumën prej 52,000,000 LTL (që korrespondon me rreth 15.067.000 euro). 
Qeveria kishte organizuar dhe kishte marrë pjesë në takimet me përfaqësuesit 
e fermerëve dhe kishte kërkuar në mënyrë aktive zgjidhje të mundshme që 
përfshinin rregullime të sektorit të qumështit dhe të tregut të qumështit. 
Përkundër këtyre përpjekjeve, kërkuesit kishin vendosur postblloqe, duke 
shkelur të drejtat e anëtarëve të tjerë të shoqërisë.

129.Sipas mendimit të Qeverisë, dënimi i kërkuesve për organizimin ose 
pjesëmarrjen në një protestë ishte i bazuar në arsye të rëndësishme dhe të 
mjaftueshme. Nxitja e kërkuesve për të bllokuar rrugët dhe të mos iu bindur 
urdhrave të ligjshëm të policisë ishin marrë parasysh. Kërkuesit  kishin  
pasur një mundësi të plotë dhe të papenguar për të ushtruar për disa ditë 
lirinë e tubimit paqësor dhe për të tërhequr vëmendjen e autoriteteve dhe të 
shoqërisë në përgjithësi për problemet e fermerëve. Megjithatë, ata kishin 
shkelur ligjin me anë të veprimeve të tyre, të cilat përbënin një shkelje të 
rëndë të rendit publik, duke u shkaktuar dëm  personave të tjerë, dëmtuar 
funksionimin e institucioneve shtetërore dhe duke krijuar një rrezik real 
të një dëmi më të madh. Kërkuesit ishin dënuar për sjelljen e tyre aktuale 
të paligjshme, e cila kishte provokuar kaos të përgjithshëm në vend dhe 
jo thjesht çrregullim të trafikut. Në këtë aspekt, çështja konkrete mund të 
dallohet nga çështja Ezelin (cituar më lart).

130. Në vijim të këtij arsyetimi, Qeveria vuri në dukje se postblloqet në tre rrugët 
kryesore që lidhnin shtetet e BE me partnerët e tyre tregtare në lindje, kishin 
shkuar përtej “çrregullimit të pashmangshëm të trafikut” (shih, si kontrast 
dhe a fortiori, Primov dhe të tjerë, cituar më lart, lidhur me postblloqet 
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në rrugët kryesore që lidhnin disa fshatra malore) dhe kishin shkaktuar një 
përgjigje të fortë në shoqërinë civile dhe në masmedia. 

131. Qeveria pohoi se kërkuesit nuk ishin dënuar për pjesëmarrje në veprimet e 
protestës, por për sjellje të veçantë kriminale gjatë demonstratave, gjë që 
kishte krijuar kufizim më të madh në jetën publike nga normalja që mund të 
krijojë ushtrimi e lirisë së tubimit paqësor. Postblloqet nuk ishin një reagim 
i menjëhershëm dhe spontan në një ngjarje të papritur, duke shmangur 
detyrimin e njoftimit paraprak. Si pasojë, mënyra e ushtrimit të të drejtave 
të Nenit 11 e zgjedhur nga kërkuesit kishte treguar një mungesë të madhe 
respekti për anëtarët e tjerë të shoqërisë.

132. Qeveria vuri në dukje se kërkuesit kishin marrë vetëm sanksionet më të 
lehta të mundshme – një dënim i shkurtër në mbikëqyrje – të parashikuar 
nga Neni  283 § 1 I Kodit Penal. Për më tepër, dënimi i tyre kishte pasur 
më shumë një forcë morale, duke pasur parasysh se ekzekutimi i dënimit të 
tyre ishte pezulluar për një vit (shih paragrafin 47 më sipër). Në këtë mënyrë 
nuk kishte shkaktuar asnjë dëm, as të përkohshëm, mbi kërkuesit që të 
vazhdonin aktivitetet profesionale dhe politike. Një vit pas dënimit të tyre, 
kërkuesit ishin shkarkuar nga dënimi i tyre nga Gjykata e Lartë,  për shkak 
të kalimit afatit të dënimi të tyre të pezulluar (shih paragrafin 60 më sipër). 
Me shkarkimin e kërkuesve, ata nuk konsideroheshin më si të persona të 
dënuar. Detyrimi për të mos u larguar, pa autorizim, nga vendbanimi i tyre 
për një periudhë që tejkalonte shtatë ditë (shih paragrafin 47 më lart), ishte 
thjesht një formalitet që nuk kishte krijuar vështirësi të mëdha për jetën e 
përditshme të kërkuesve.

133. Qeveria argumentoi se Gjykata nuk duhet të shmangej nga qëndrimi  i saj 
në çështjen  Barraco (cituar më lart), ku nuk ishte konstatuar shkelje e 
konventës, dhe ku operacioni i ngadalësimit të trafikut kishte zgjatur vetëm 
pesë orë në një rrugë të vetme. Ajo gjithashtu vuri në dukje se autoritetet 
nuk kishin qenë në gjendje të merrnin masa parandaluese në mënyrë që të 
kufizonin sa më shumë të ishte e mundur efektet e çrregullimit të trafikut. Fakti 
që, disa ditë para demonstratës, policia e rajonit të Klaipedas kishte mësuar 
aksidentalisht në lidhje me synimet e demonstruesve për të bllokuar rrugët, 
nuk mund të konsiderohet si një “njoftimi i përshtatshëm”, duke mundësuar 
që autoritetet të merrnin masat e duhura. Për më tepër, rajoni I policisë së 
Marijampolė dhe Pasvalys, nuk kishte qenë në dijeni të qëllimeve të tilla.

134. Qeveria  më tej iu referua jurisprudencës së GJED, e cila, në çështjen e 
Schmidberger k. Austrisë (cituar më lart), kishte pohuar detyrën e shtetit 
për të mbajtur rrugët kryesore të hapura për të siguruar lëvizjen e lirë të 
mallrave në BE. Është e vërtetë se në çështjen Schmidberger, GJED 
konstatoi se duke lejuar protestën, Austria  shkelte detyrimet e veta sipas 
Traktatit; Megjithatë, Schmidberger mund të dallohet nga çështja konkrete 
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për kohën që zgjati protesta (në rast feste  dhe fundjave dhe jo në ditë  
normale pune), vendndodhjen e saj (vetëm një autostradë u bllokua), praninë 
e një paralajmërimi publik (30 ditë më parë) që informonte autoritetet për 
postblloqet. Për më tepër, në Komisioni k. Francës (cituar më lart) GJED 
konstatoi se duke mos parandaluar individët privatë nga veprimet që synonin 
bllokimin e tregtisë së lirë, shteti i paditur kishte dështuar për të përmbushur 
detyrimet e tij.

135. Qeveria gjithashtu theksoi se në kohën e demonstratave, Lituania ishte 
kandidate për anëtare e BE, pasi kishte nënshkruar një Marrëveshjeve 
Asocimi me BE, dhe kështu, duhet të tregonte aftësinë e për të përmbushur 
në një nivel politik, ligjor, dhe teknik standardet dhe normat e BE. Bllokimi i 
tre rrugëve kryesore të vendit, të një rëndësie ndërkombëtare mund të përbëj 
gjithashtu një kufizim në lirinë e lëvizjes së të mirave, dhe kështu përbën 
shkelje të ligjit të BE, për të cilën Lituania mund të konsiderohet përgjegjëse. 

136. Qeveria, së fundmi u mbështet në udhëzimin 3.5 të Udhëzimeve për Lirinë 
e Tubimeve Paqësore (edicioni i dytë),  përgatitur nga Paneli i Ekspertëve 
për Lirinë e Tubimeve të Zyrës për Institucione Demokratike dhe të Drejtat 
e Njeriut (ODIHR) e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë 
(OSBE) në konsultim me Komisionin Evropian për  Demokraci përmes Ligjit 
(Komisioni i Venecias) i Këshillit të Evropës, i cili parashikonte: “Tubimet 
publike mbahen për të përcjellë një mesazh ndaj një personi të shënjestruar 
në mënyrë të veçantë, grupi ose organizatë. Prandaj, si rregull i përgjithshëm, 
tubimet duhet të fokusohet brenda “syve dhe zërit” të audiencës së synuar. 
Në çështjen konkrete, demonstruesit tashmë e kishin fituar vëmendjen e 
autoriteteve përkatëse shtetërore, kishte pasur një dialog të vazhdueshëm 
mes këtyre të fundit dhe fermerëve, vendime në favor të tyre ishin lëshuar 
dhe Ministria e Bujqësisë vazhdimisht ishte duke analizuar situatën në 
sektorët e qumështit. Në këto rrethana, përdorja nga demonstruesit e masave 
të tilla drastike si postblloqet e paligjshme kishte qenë një gjë e tepruar dhe 
vështirë se mund të justifikohet.

137. Në dritën e asaj çfarë u përmend më sipër, Qeveria konsideron se ndërhyrja 
në të drejtat e kërkuesve të parashikuara nga Nenin 11, ishte proporcionale me 
qëllimet legjitime të ndjekura dhe autoritetet e brendshme nuk kishin tejkaluar 
marzhin e tyre të vlerësimit. 

2. Vendimi I Dhomës
138. Dhoma konstatoi (shih paragrafin 79-84 të vendimit të Dhomës) se edhe 

duke supozuar se masat ndiqnin qëllime legjitime të “parandalimit të 
trazirave” dhe “mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të të tjerëve”, ndërhyrja në 
këtë çështje nuk ka qenë proporcionale për këto arsye: 
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(a)  Fermerëve u janë dhënë leje për të zhvilluar tubime  paqësore në zona të 
caktuara dhe, edhe pse çrregullime të mëdha të trafikut shkaktoheshin 
në tre rrugët kryesore, çdo demonstrim në një vend publik në mënyrë 
të pashmangshme provokon një nivel të caktuar trazire në jetën e 
zakonshme; nga autoritetet pritet që të tregojnë tolerancë në këtë drejtim.

(b)  Vetëm një kompani transporti i paditi fermerët për dëme, dhe në një 
rrugë protestuesit i kishin lënë automjetet që të kalonin, duke përfshirë 
automjete të cilat kishin mallra gjithashtu dhe makinat. 

(c) Gjatë demonstratave ka pasur negociata në vazhdim e sipër  midis 
fermerëve dhe qeverisë, kërkuesit kishin treguar fleksibilitet dhe 
gatishmëri për të bashkëpunuar me përdoruesit e tjerë të rrugës, dhe 
elementi i dhunës “mungonte në mënyrë të qartë”.

(d) Gjykatat Lituaneze e panë çështjen në kontekstin e një “trazire” dhe 
kështu nuk ishin në gjëndje që të ndërmarrin një konsideratë të 
përshtatshme për proporcionalitetin e çështjes.

(e) Një tjetër fermer (A.D) i cili çrregulloi trafikun gjatë të njëjtave 
demonstrata, ishte i vetmi i cili u akuzua  për kundërvajtje administrative 
dhe u dënua me gjobë përafërsisht prej 12 Euro, si kontrast, “Pesë 
Kërkuesit duhet të kalonin për një përvoje të hidhur të procedimit 
penal, dhe, si rezultat i një dënimi penal, u ishte dhënë një dënim në 
mbikëqyrje”. Edhe pse ekzekutimi i këtij dënimi u pezullua për një vit 
të tërë, kërkuesit nuk mund të largoheshin nga vendbanimi i tyre për 
një kohë më të gjatë se shtatë ditë, pa miratim paraprak të autoriteteve. 

139. Në dritën e asaj çfarë u përmend më lart, Dhoma konkludoi se ka pasur 
shkelje të Nenit 11 Të Konventës. 

3. Vlerësimi i Dhomës së Madhe

(a) Nëse ndërhyrja ndiqte një qëllim legjitim
140. Gjykata mendon se dënimi I kërkuesve ndiqte qëllimet legjitime të 

“parandalimit të trazirave” (shih, mutatis mutandis, Ziliberberg, vendimi i 
cituar më lart, Galstyan, cituar më lart, § 110;.. Skiba k. Polonisë (dec), nr 
10659/03, 7 korrik 2009;.. Rai dhe Evans k. Mbretërisë së Bashkuar (dec.), 
nr,. 26258/07 dhe 26255/07, 17 nëntor 2009.. dhe Gün dhe të tjerë,, cituar 
më lart, § 59) dhe “mbrojtja e të drejtave dhe lirive të të tjerëve” (në mënyrë 
të veçantë, e drejta për të lëvizur lirshëm në rrugë publike pa kufizime, shih, 
mutatis mutandis, Oya Ataman k. Turqisë, nr. 74552/01, § 32, ECHR 2006- 
XIII..; dhe Barraco, cituar më lart, § 40).

141. Mbetet për të vlerësuar nëse kjo ndërhyrje ishte e “nevojshme në një shoqëri 
demokratike” për arritjen e këtyre qëllimeve. 



256

(b) Nëse ndërhyrja ishte “e nevojshme në një shoqëri demokratik” 

(I) Parimet në Jurisprudencën e Gjykatës

(a) Të përgjithshme
142. E drejta e lirisë së tubimit, një nga themelet e një shoqërie demokratike, është 

subjekt i një numri kufizimesh të cilët duhet të interpretohen ngushtësisht 
dhe nevoja për çdo kufizim duhet të ngrihet në mënyrë bindëse. Kur 
shqyrtohet nëse kufizimet në të drejtat dhe liritë e garantuara nga Konventa 
mund të konsiderohen si “të nevojshme në një shoqëri demokratike” shtetet 
kontraktuese gëzojnë një marzh të caktuar, por jo   të pakufizuar vlerësimi 
(shih Barraco, cituar më lart, § 42). Në çdo rast, I takon Gjykatës të japë 
një vendim përfundimtar mbi pajtueshmërinë e kufizimit me Konventën 
dhe kjo duhet të bëhet duke vlerësuar rrethanat e një rasti të veçantë (shih 
Rufi Osmani dhe të tjerët kundër. Ish-Republikës Jugosllave e Maqedonisë 
(dec.), nr. 50841/99, GJEDNJ 2001-X, dhe Galstyan, cituar më lart, § 114).

143. Kur Gjykata kryen shqyrtimin e saj, detyra e saj nuk është që të zëvendësojë 
mendimin e vet me atë të autoriteteve përkatëse kombëtare, por më tepër 
të shqyrtojë sipas nenit 11, vendimet që ata morën. Kjo nuk do të thotë 
se ajo duhet të kufizohet vetëm në konstatimin nëse shteti e ka ushtruar 
diskrecionin e tij në mënyrë të arsyeshme, me kujdes dhe në mirëbesim; 
ajo duhet të shqyrtojnë ndërhyrjen në dritën e çështjes si një e tërë dhe për 
të përcaktuar, pasi ka vendosur që kjo ndiqte një “qëllim legjitim”, nëse 
i përgjigjej “një nevojë të ngutshme sociale” dhe, në veçanti, nëse ishte 
proporcionale me qëllimin dhe nëse arsyet e paraqitura nga autoritetet 
kombëtare për ta justifikuar, ishin “të rëndësishme dhe të mjaftueshme” (shih 
Coster k. Mbretërisë së Bashkuar [DHM], nr. 24876/94, § 104, 18 janar 
2001; Ashughyan k. Armenisë, nr. 33268/03, § 89, 17 qershor 2008; S. Dhe 
Marper k. Mbretërisë së Bashkuar [DHM], nr. 30562/04 dhe 30566/04, 
§ 101, ECHR 2008; Barraco, cituar më lartë, § 42; dhe Kasparov dhe të 
tjerë, cituar më lartë, § 86). Në këtë mënyrë, Gjykata duhet të sigurohet se 
autoritetet kombëtare kanë aplikuar standarde të cilat ishin në përputhje me 
parimet e mishëruara në nenin 11 dhe, për më tepër, se ata i kanë bazuar 
vendimet e tyre në një vlerësim të pranueshëm të fakteve të rëndësishme 
(shih Rai dhe Evans, vendimi i cituar më lart, dhe Gün dhe të tjerë, cituar më 
lart, § 75;. shih gjithashtu United Communist Party of Turkey dhe të tjerë k. 
Turqisë, 30 janar 1998, § 47, Reports 1998-I, dhe Gergerk. Turqisë [DHM], 
nr. 24919/94, § 46, 8 korrik 1999).  

144. Parimi i proporcionalitetit kërkon që një të vendoset balancë midis kërkesave 
të qëllimeve të listuara në paragrafin 2 nga njëra anë, dhe atyre për lirinë e 
shprehjes së mendimeve me fjalë, gjeste ose ndërmjet heshtjes nga personat 
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e mbledhur në rrugë ose në vende publike, në anën tjetër (shih Rufi Osmani 
and Others, vendim i cituar më lartë; Skiba, vendim i cituar më lartë; Fáber, 
cituar më lartë, § 41; dhe Taranenko, cituar më lartë, § 65).

145. Liria e tubimit siç parashikohet në Nenin 11 të Konventës mbron një 
demonstratë që mund të fyejnë ose të shkaktojë ofendim për personat që 
kundërshtojnë idetë apo kërkesat që protesta kërkon të promovojë (shih 
Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden, cituar më lart, § 
86) . Çdo masë që ndërhyn në lirinë e tubimit dhe shprehjes, përveç në rastet 
e nxitjes së dhunës ose refuzimit të parimeve demokratike – sado shokuese 
dhe të papranueshme mund ti duken autoriteteve pikëpamjet e caktuara ose 
fjalëve e përdorura - shkakton një dëmtim të demokracisë dhe shpesh edhe e 
rrezikon atë (shih Güneri dhe të tjerë k. Turqisë, nr 42853/98, 43609/98 dhe 
44291/98, § 76, 12 korrik 2005;.. Sergey Kuznetsov, cituar më sipër § 45; 
Alekseyev, cituar më lart, § 80; Faber, cituar më lart, § 37,Gün and Others, 
cituar më lart, § 70, dhe Taranenko, cituar më lart, § 67).

146. Natyra dhe ashpërsia e dënimeve të imponuara janë gjithashtu faktorë që 
duhen marrë parasysh kur vlerësohet propocinaliteti i një ndërhyrje në lidhje 
me qëllimin e ndjekur (shih Öztürk k. Turqisë [DHM], nr. 22479/93, § 70, 
ECHR 1999-VI; Rufi Osmani dhe të tjerë, vendim i cituar më lartë; dhe 
Gün dhe të tjerë, cituar më lart, § 82). Kur sanksionet e imponuara mbi 
protestuesit kanë natyrë penale, ata kërkojnë justifikim të veçantë (shih Rai 
and Evans, vendim i cituar me lart). Një protestë paqësore nuk duhet, në 
parim, të bëhet subjekt i kërcënimit të një saksioni penal (shih Akgöl dhe 
Göl k. Turqisë, nr. 28495/06 and 28516/06, § 43, 17 maj 2011), dhe sidomos 
i heqjes së lirisë (shih Gün dhe të tjerë, cituar me lart, § 83). Kështu, Gjykata 
duhet të shqyrtojë në mënyrë të veçantë çështjet ku sanksionet e imponuara 
nga autoritet kombëtare për sjellje jo të dhunshme përfshijnë një dënim me 
burgim (shiko Taranenko, cituar me lart, § 87).

(β) kërkesa e një autorizimi paraprak
147. Në parim, nuk është në kundërshtim me frymën e Nenit 11 nëse, për arsye 

të rendit publik dhe sigurisë kombëtare, një palë e lartë kontraktuese kërkon 
që zhvillimi i tubimeve të jetë subjekt i një autorizimi (shih Oya Ataman, 
cituar më lartë, § 37; Bukta dhe të tjerë k. Hungarisë, nr. 25691/04, § 35, 
ECHR 2007-III; Balçik dhe të tjerë k. Turqisë, nr. 25/02, § 49, 29 nëntor 
2007; Nurettin Aldemir dhe të tjerë k. Turqisë, nr. 32124/02, 32126/02, 
32129/02, 32132/02, 32133/02, 32137/02 dhe 32138/02, § 42, 18 dhjetor 
2007; Éva Molnár, cituar më lart, § 35; Karatepe dhe të tjerë k. Turqisë, 
nr. 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 dhe 41471/04, § 46, 7 prill 
2009; Skiba, vendimi i cituar më lart; Çelik v. Turkey (nr. 3), nr. 36487/07, 
§ 90, 15 nëntor 2012; dhe armë dhe të tjerë, cituar më lart, §§ 73 dhe 80). 
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Në të vërtetë, Gjykata ka konsideruar më parë se njoftimi, dhe madje 
procedurat e autorizimit, për një ngjarje publike normalisht nuk shkelin mbi 
thelbin e së drejtës në bazë të nenit 11 të Konventës për sa kohë që qëllimi 
i procedurës është që të lejojë autoritetet të marrin masa të arsyeshme dhe 
të përshtatshme për të garantuar zhvillimin normal të çdo tubimi, mbledhje 
apo grumbullimeve te tjera (shih Sergey Kuznetsov, cituar më lart, § 42, dhe 
Rai dhe Evans, vendimi i cituar më lart). Organizatorët e tubimeve publike 
duhet të veprojnë në përputhje me rregullat që rregullojnë këtë proces duke 
respektuar rregulloret në fuqi (shih Primov dhe të tjerë, cituar më lart, § 117).

148. Njoftimi paraprak i shërben jo vetëm qëllimit të bashkërendimit të të drejtës 
së tubimit me të drejtat dhe interesat e ligjshëm (duke përfshirë lirinë e 
lëvizjes) të të tjerëve, por gjithashtu qëllimit të parandalimit të trazirave apo 
krimit. Në mënyrë që të balancohen këto interesa në konflikt, institucioni i 
procedurave administrative paraprake paraqitet si një praktikë e zakonshme 
në shtetet anëtare kur do të zhvillohet një demonstratë publike (shih Éva 
Molnár, cituar me siper, § 37 dhe Berladir dhe të tjerë k. Rusisë, nr. 34202/06, 
§ 42, 10 Korrik 2012). Megjithatë, rregulloret e kësaj natyre nuk përfaqësojnë 
një pengesë të fshehur për lirinë e tubimeve paqësore, siç ështe e mbrojtur nga 
Konventa (shiko Samüt Karabulut k. Turqisë, nr. 16999/04, § 35, 27 janar 
2009, dhe Berladir dhe të tjerë, cituar më lartë, § 39).

149. Duke qënë se Shtetet kanë të drejtë të kërkojnë autorizim, ata duhet të jenë 
në gjendje që të vendosin sanksione për ata që marrin pjesë në demonstrata 
që nuk përputhen me këto kërkesa (shih Ziliberberg, vendimi i cituar më 
lart, Rai dhe Evans, vendimi i cituar më lart, Berladir dhe të tjerë, cituar 
më sipër, § 41, dhe Primov dhe të tjerë, cituar më lart, § 118). Në të njëjtën 
kohë, liria për të marrë pjesë në një tubim paqësor është e një rëndësie të 
tillë që një person nuk mund të jetë subjekt i sanksionit - madje edhe me 
një dënim të ulët në shkallën e dënimeve disiplinore - për pjesëmarrje në 
një demonstratë e cila nuk ka qenë e ndaluar, për aq kohë sa ai person nuk 
ka kryer vetë ndonjë veprim të gabuar në një rast të tillë (shih Ezelin, cituar 
më lart, § 53; Galstyan, cituar më lart, § 115, dhe Barraco, cituar më lart, § 
44). Kjo është e vërtetë gjithashtu kur demonstratat rezultojnë në dëme dhe 
trazira të tjera (shih Taranenko, cituar më lart, § 88).

120. Një situatë e paligjshme, si vendosja e postblloqeve pa autorizim paraprak, 
nuk e justifikon domosdoshmërisht një ndërhyrje në të drejtën e një personin 
për lirinë e tubimit (shih Cisse k. Francës, nr. 51346/99, § 50, ECHR 2002-
III; Oya Ataman, cituar më lart, § 39; Barraco, cituar më lart, § 45; dhe 
Skiba, vendimi i cituar më lart). Ndërkohë që rregullat që rregullojnë 
tubimet publike, si p.sh sistemi i njoftimit paraprak, janë themelore për 
sjellje të qetë të demonstruese publikë, duke qënë se ata lejojnë autoritetet 
që të minimizojnë çrregullimin e trafikut dhe të ndërmarrin masa sigurie, 
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zbatimi i tyre nuk mund të bëhet një qëllim në vetvete (shih Primov dhe të 
tjerë, cituar më lartë, § 118). Në veçanti, kur demonstruesit nuk angazhohen 
në akte dhune, është e rëndësishme për autoritetet publike që të tregojnë një 
shkallë të caktuar tolerance, drejt tubimeve paqësore nëse liria e tubimeve e 
garantuar nga Neni 11 I Konventës nuk është kufizuar në thelbin e saj (shih 
Oya Ataman, cituar më lartë, § 42; Bukta and Others, cituar më lartë, § 37; 
Nurettin Aldemir dhe të tjerë, cituar më lart, § 46; Ashughyan, cituar më lart, 
§ 90; Éva Molnár, cituar më lart, § 36; Barraco, cituar më lart, § 43; Berladir 
dhe të tjerë, cituar më lart, § 38; Faber, cituar më lart, § 47; İzci k. Turqisë, nr. 
42606/05, § 89, 23 korrik 2013; dhe Kasparov dhe të tjerë,, cituar më lart § 91).

151. Mungesa e një autorizimi paraprak dhe “paligjshmëria” pasuese e veprimit 
nuk i jep carte blanche autoriteteve; ata janë ende të kufizuar nga kërkesat 
e proporcionalitetit të nenit 11. Në këtë mënyrë, fillimisht, duhet përcaktuar 
pse demonstrata nuk u autorizua, se çfarë interesi publik ishte në rrezik dhe 
çfarë rreziqet u përfaqëson nga protesta. Metoda e përdorur nga policia për 
të dekurajuar protestuesit, duke i mbajtur ata në një vend të caktuar ose 
duke shpërndarë demonstratën është gjithashtu një faktor i rëndësishëm në 
vlerësimin e proporcionalitetit të ndërhyrjes (shih Primov dhe të tjerë, cituar 
më sipër, § 119). Kështu, përdorimi nga policia i sprucuese të piperit për 
të shpërndarë një protestë të autorizuar konsiderohet se është një masë jo 
proporcionale, edhe pse Gjykata pranoi se ngjarja mund të kishte çrregulluar 
qarkullimin e trafikut (shiko Oya Ataman, cituar më lart, §§ 38-44).

152. Në çështjen e Bukta dhe të tjerë (cituar më lartë, §§ 35 dhe 36), Gjykata 
mbajti qëndrimin se në rrethana specifike kur një protestë spontane mund të 
justifikohet, për shembull në përgjigje të një ngjarje politike, për të shpërndarë 
atë demonstratë thjesht për shkak të njoftimit paraprak të kërkuar, pa asnjë 
sjellje të paligjshme nga ana e pjesëmarrësve, mund të përbëjë një kufizim 
jo proporcional në lirinë e tyre për tubime paqësore. 

153. Gjykata gjithashtu sqaroi se parimi i përcaktuar në çështjen Bukta dhe të 
tjerë nuk mund të shtrihet në pikën kur mungesa e një njoftimi paraprak për 
një demonstratë spontane, nuk mund të jetë asnjëherë një bazë e ligjshme për 
shpërndarjen e protestuesve. E drejta për të zhvilluar protesta spontane mund 
të shmangë detyrimin për të dhënë njoftim paraprak për tubimet publike 
vetëm në rrethana të veçanta, dmth nëse një përgjigje e menjëhershme 
ndaj një ngjarje aktuale bëhet në formën e një demonstratë. Në veçanti, 
një derogim i tillë nga rregulli i përgjithshëm mund të justifikohet nëse një 
vonesë do ta bënte atë përgjigje të vonuar (shih Éva Molnár, cituar më lart, 
§§ 37-38, dhe Skiba, vendim i cituar më lart).

154. Veç kësaj, duhet theksuar se edhe një demonstratë e autorizuar ligjërisht 
mund të shpërndahet, për shembull, kur shndërrohet në një trazirë (shih 
Primov dhe të tjerë, cituar më lartë, § 137).
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(γ)  Demonstratat dhe çrregullimi i rrjedhës normale të jetës
155. Çdo demonstrim në një vend publik mund të shkaktojë një nivel të caktuar 

çrregullimi të jetës së zakonshme, duke përfshirë ndërprerjen e trafikut (shih 
Barraco, cituar më lart, § 43;.. Disk dhe Kesk k. Turqisë, nr. 38676/08, § 
29, 27 nëntor 2012 dhe İzci, cituar më lart, § 89). Ky fakt në vetvete nuk e 
justifikon një ndërhyrje në të drejtën e lirisë së tubimit (shih Berladir dhe 
të tjerë, cituar më lart, § 38, dhe  Gün and Others, cituar më lart, § 74), 
pasi është e rëndësishme për autoritetet publike që të tregojnë një shkallë të 
caktuar tolerance (shih Ashughyan, cituar më lart, § 90). “Shkalla e duhur e 
tolerancës” nuk mund të përcaktohet  in abstracto: Gjykata duhet të shikojë 
në rrethanat e veçanta të çështjes dhe në veçanti në masën e “përçarjes në 
jetën e zakonshme” (shih Primov dhe të tjerë, cituar më lart, § 145). Duke 
qenë kështu, është e rëndësishme për shoqatat dhe të tjerët që organizojnë 
demonstrata, si aktorë në procesin demokratik, të veprojnë në përputhje me 
rregullat që rregullojnë këtë proces duke respektuar  rregullat në fuqi (shih 
Oya Ataman, cituar më lart, § 38; Balçık dhe të tjerë, cituar më lart, § 49;  
Éva Molnár, cituar më lart, § 41; Barraco, cituar më lart, § 44, dhe Skiba, 
vendimi i cituar më lart).

156.Mosrespektimi në mënyrë të qëllimshme nga organizatorët i këtyre 
rregullave dhe strukturimi i një proteste, ose pjesë të saj, në mënyrë të tillë 
që të shkaktojë përçarje të jetës së zakonshme dhe aktiviteteve të tjera në 
një shkallë që tejkalon atë që është e pashmangshme në këto rrethana përbën 
sjellje që nuk mund të gëzojë të njëjtën mbrojtje të privilegjuar në bazë 
të Konventës ashtu si fjalimet politike apo debatet për çështje me interes 
publik ose manifestimet paqësore të opinioneve mbi çështje të tilla. Në të 
kundërtën, Gjykata konsideron se shtetet kontraktuese gëzojnë një hapësirë   
të gjerë vlerësimi në vlerësimin e nevojës së tyre në marrjen e masave për 
të kufizuar një sjellje të tillë (shih paragrafin 97 më lart, shih gjithashtu, 
mutatis mutandis, Drieman dhe tjerë, vendimi i cituar më lart). 

157. Kufizimet në lirinë e tubimeve paqësore në vendet publike mund t’i 
shërbejnë mbrojtjes së të drejtave të të tjerëve lidhur me parandalimin e 
trazirave dhe mbajtjes së një qarkullimi të rregull trafiku (shih  Éva Molnár, 
cituar më lart, § 34). Duke qenë se mbipopullimi gjatë një ngjarje publike 
është i mbushur me rrezik, nuk është e pazakontë për autoritetet shtetërore 
në vende të ndryshme që të imponojnë kufizime mbi vendndodhjen, datën, 
kohën, formën apo mënyrën e kryerjes së një tubimi publik të planifikuar 
(shih Primov dhe të tjerë, cituar më lart, § 130).

(δ)  Detyrimet pozitive të Shtetit sipas Nenit 11 të Konventës
158. Shtetet jo vetëm që duhet të përmbahen nga zbatimi I kufizimeve të tërthorta 

të paarsyeshme mbi të drejtën për t’u mbledhur në mënyrë paqësore, por 
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gjithashtu duhet të mbrojnë këtë të drejtë. Edhe pse objekti kryesor i Nenit 11 
është që të mbrojë individin nga ndërhyrja arbitrare nga autoritetet publike 
ndërmjet ushtrimit të të drejtave të mbrojtura (shih Associated Society of 
Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF) k. Mbretërisë së Bashkuar, 
nr. 11002/05, § 37, 27 shkurt 2007 dhe Nemtsov, cituar më lart, § 72), mund 
të ketë, përveç kësaj, detyrime pozitive për të siguruar gëzimin efektiv të 
këtyre të drejtave (shih Djavit An, cituar më lart, § 57, Oya Ataman, cituar 
më lart, § 36 , dhe Gün dhe të tjerë cituar më lart, § 72).

159. Autoritetet kanë detyrën e marrjes së masave të nevojshme lidhur me 
kufizimet e ligjshme, në mënyrë që të sigurohet sjellja paqësore dhe siguria 
e qytetarëve të tyre (shih Oya Ataman, cituar me lart, § 35; Makhmoudov k. 
Rusisë, nr. 35082/04, §§ 63-65, 26 korrik 2007; Skiba, vendim i cituar me 
lart; and Gün dhe të tjerë, cituar më lart, § 69). Megjithatë, ata nuk mund 
të garantojnë këtë gjë në mënyrë absolute dhe kanë një diskrecion të gjerë 
në zgjedhjen e mjeteve që duhen përdorur (shih Protopapa k. Turqisë, nr. 
16084/90, § 108, 24 Shkurt 2009). Në këtë fushë, detyrimi që ata kanë sipas 
Nenit 11 të Konventës është një detyrim për sa I përket masave që duhen 
ndërmarrë dhe jo për sa I përket rezultateve që duhen arritur (shih Plattform 
“Ärzte für das Leben” k. Austrisë, 21 qershor 1988, § 34, Series A no. 139, 
dhe Fáber, cituar më lart, § 39).

160. Në veçanti, Gjykata ka theksuar rëndësinë e ndërmarrjes së masave paranda-
luese të sigurisë të tilla si, për shembull, sigurimi i pranisë së shërbimeve 
të ndihmës së shpejtë në vendqëndrimet e demonstratave, në mënyrë që të 
garantohet sjellja e qetë në çdo rast, tubimeve ose grumbullimeve të tjera, 
qoftë politike, kulturore apo e një natyre tjetër (Oya Ataman, cituar më lartë, 
§ 39). 

(ii) Aplikimi i këtyre parimeve në çështjen konkrete

(α) Autorizimi paraprak I tubimit paqësor
161. Gjykata vëren se në çështjen konkrete fermerët ishin  autorizuar që të 

demonstronin në vende të caktuara. Në veçanti, në maj të vitit 2003 komuna 
e Kalvarija lëshoi një leje për të zhvilluar tubime paqësore në qytetin e 
Kalvarijas “në afërsi të tregut” nga ora 8:00 deri 11:00,  në 13-16 maj 2003, 
nga ora 8:00 deri në 15:00 më 17 maj 2003 dhe nga 8:00 në 11:00 në 19-20 
maj 2003. Leje të ngjashme u lëshuan datën 21-23, 24 dhe 26-30 Maj (shih 
paragrafin 15 më lart). Më 8 maj 2003 komuna e Pasvalys lëshoi një leje për 
të zhvilluar një demonstratë për dhjetë ditë nga data 15 deri 25 maj 2003 “në 
parkun e makinave në kilometrin e gjashtëdhjetë e tretë të autostradës Via 
Baltica dhe pranë autostradës” (shih paragrafin 16 më sipër). Së fundmi, më 
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19 maj të vitit 2003, komuna e Klaipėda lëshoi një leje për të zhvilluar një 
tubim në një “zonë në fshatin Divupiai, por jo më shumë se njëzet e pesë 
metra nga autostrada Vilnius-Klaipeda” nga ora 11:00 deri në 23:00 në 19-
25 Maj 2003 (shih paragrafin 17 më lart).

162. Autoritetet Lituaneze në këtë mënyrë, kishin dhënë një autorizim të qartë 
paraprak të tubimeve (shih, nga ana tjetër, gjykimet dhe vendimet e 
mëposhtme të cituar më lart: Ziliberberg; Oya Ataman, §§ 38-39, Bukta dhe 
të tjerët, § 34; EVA Molnár, §§ 40-41, Skiba, Rai dhe Evans, Gün dhe të 
tjerë, § 77; dhe Primov dhe të tjerë, §§ 121-128). Demonstratat e fermerëve 
nuk mund  të konsiderohen të paligjshme për moszbatim të procedurës 
përkatëse të brendshme, që i  paraprin mbajtjes së tubimeve.  

163. Duhet theksuar gjithashtu se nga 19 Maji deri në mesditën e 21 Majit 
2003, fermerët u mblodhën në zonat e përcaktuara dhe ishin në gjendje 
që të protestonin në mënyrë paqësore, pa ndërhyrje nga autoritetet (shih 
Paragrafin 19 më sipër). 

(β)  Sjellja e kërkuesve dhe të protestuesve të tjerë nga data 21 deri në 23 Maj 
2003 dhe pasojat
164. Megjithatë, rreth mesditës në 21 Maj 2003, pas një stanjacioni të negociatave 

me qeverinë, fermerët vendosur për të lëvizur tubimet nga zonat e përcaktuara 
në rrugët fqinje, sidomos autostradës Vilnius-Klaipeda, autostradës 
Panevėžys-Pasvalys-Rigës, dhe autostradës Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 
( shih paragrafin 20 më lart). Siç tregohet nga qeveria dhe gjë që nuk është 
kundërshtuar nga kërkuesit, kishte tre autostrada të mëdha në vend. Për më 
tepër, mes orës 15:00 dhe 16:30 në 21 maj 2003, kërkuesi i tretë, i katërt 
dhe i pestë çuan traktorë në autostradën Kaunas-Marijampolė-Suvalkai dhe 
i parkuan atje, duke penguar qarkullimin e trafikut (shih paragrafin 21 (c) më 
sipër).

165. Sipas mendimit të Gjykatës, zhvendosja e protestuesve nga zonat e 
autorizuara në autostradë, ishte një shkelje e qartë e kushteve të lejes së 
dhënë. Ky veprim u ndërmor pa një njoftim paraprak autoriteteve dhe pa i 
pa u kërkuar atyre për të ndryshuar kushtet e lejes. Kërkuesit nuk mund të 
mos kishin qenë të vetëdijshëm për këto kërkesa. 

166. Nuk paraqitet gjithashtu – megjithëse se kjo nuk është një faktor i rëndësishëm 
në një rast të tillë – se veprimet e fermerëve ishin të justifikuara nga një 
nevojë për një përgjigje e menjëhershme ndaj ngjarjeve aktuale (shih, në 
veçanti dhe mutatis mutandis, praktika gjyqësore në paragrafin 152 dhe 153 
më sipër). Gjykata vë në dukje se problemi në sektorin bujqësor dhe rënia 
e çmimeve të përgjithshme në produktet agrikulturore ishte një situatë në 
vazhdim dhe pakënaqësia e fermerëve vazhdonte ndërkohë që Qeveria nuk 
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implementonte Rezolutën e Parlamentit të 22 Prillit 2003 (shih paragrafin 13 
më sipër). Situata në zemër të konfliktit ishte e mirënjohur për kërkuesit dhe 
autoritetet, madje dhe më parë se të lëshoheshin lejet për të zhvilluar tubime. 
Nuk ka asgjë që sugjeron që një ngjarje politike e papritur, që kërkonte një 
reagim të menjëhershëm,  që ndodhi rreth datës 21 Maj 2003. 

167. Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata vlerëson se postblloqet e 
paautorizuara nuk ishin të justifikuara nga një “ngjarje aktuale që kërkonte 
një përgjigje të menjëhershme” (shih Éva Molnár, cituar më lart, § 38, 
dhe Skiba, vendimi i cituar më lart, shih gjithashtu, anasjelltas dhe 
mutatis mutandis, Bukta dhe të tjerë, cituar më lart, § 36, ku u zhvillua një 
demonstratë si një protestë spontane kundër pjesëmarrjes së kryeministrit 
hungarez në një pritje të organizuar nga Kryeministri Rumun).

168. Për sa i përket pretendimit të kërkuesve se postblloqet ishin një masë e 
mjetit të fundit, të marra të një situate të vështirësive serioze financiare për 
të mbrojtur interesat e tyre legjitime (shih paragrafët 119-120 më sipër), 
Gjykata nuk ka asnjë arsye që të vërë në dyshim vlerësimin e gjykatave 
vendase se fermerët kishin në dispozicion alternativa dhe mjete të ligjshme 
për të mbrojtur interesat e tyre, si mundësia e ngritjeve së padive para 
gjykatave administrative (shih paragrafin 43 më lart).

169. Më tej, Gjykata nuk sheh ndonjë arsye për të vënë në dyshim konstatimet e 
gjykatave vendase për faktin se kërkuesit ishin të vetëdijshëm se zhvendosja e 
demonstratës nga vendet e autorizuara, në autostradë dhe parkimi i traktorëve 
në rrugën e autostradës Kaunas-Marijampolė-Suvalkai, do të provokonte 
një çrregullim të madh në trafik. Duke shqyrtuar materialin në dispozicion 
të tyre, gjykatat e brendshme dhe policia e Kalvarijas dhe Pasvalys  (shih 
paragrafët 28 dhe 30 më lart) arritën në përfundimin se barrikadat kishin 
krijuar një shqetësim të rëndë për qarkullimin e transportuesve të mallrave 
dhe makinave private, gjë që pasoi trafik dhe radhë të gjata të automjeteve. 
Këto zgjatën  për më shumë se 48 orë, pasi postblloqet u hoqën vetëm më 23 
Maj 2003. Nuk është zakonisht në kompentencën e Gjykatës Evropiane që 
të zëvendësojë vlerësimin e saj të fakteve me atë të gjykatave të brendshme 
dhe, si rregull i përgjithshëm, i takon këtyre Gjykatave që të vlerësojnë 
provat para tyre (shih, ndër të tjera, Edëards k. Mbretërisë së Bashkuar, 16 
dhjetor 1992 § 34, seria A nr 247-B,... Vidal k. Belgjikës, 22 prill 1992 § § 
33-34, Seria A nr 235-B;.. dhe Klaas k. Gjermanisë, 22 shtator 1993, § 29, 
Seria A nr. 269). Nuk është paraqitur ndonjë material para kësaj Gjykate 
i cili mund të vërë në dyshim konstatimet e gjykatave kombëtare dhe t’i 
japë konsiderate pretendimeve të kërkuesve para Gjykatës, të kundërshtuara 
nga Qeveria, që në ditët kritike fluksi i mallrave ka qenë “edhe më mirë se 
zakonisht “(shih paragrafët 24 dhe 121 më lart).

170. Siç u theksua tashmë në paragrafin 97 më lart, çrregullimi i jetës së zakonshme 
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dhe trafikut nuk ishte një efekt anësor i demonstratës së zhvilluar në një 
vend publik. Për sa kohë që protestat e zhvilluan  në vendet e caktuara, 
qarkullimi i trafikut nuk u ndikua. Vendimi i fermerëve për t’u zhvendosur 
në autostradë dhe për të përdorur traktorët, ishte një përpjekje për të bllokuar 
ose reduktuar kalimin e automjeteve dhe për te krijuar kaos, në mënyrë që të 
tërhiqej vëmendja ndaj nevojave të fermerëve. Postblloqet ndërkombëtare, 
nuk mundën, por kishin për qëllim që ti bënin presion qeverisë për të pranuar 
kërkesat e fermerëve, siç tregohet nga fakti që ato u hoqën menjëherë pasi 
protestuesit u informuan për rezultatin e suksesshëm të negociatave (shih 
paragrafin 22 dhe 28 më sipër). Kjo gjë e dallon çështjen konkrete nga 
çështjet në të cilat Gjykata kishte vërejtur se protestat mund të shkaktojnë 
një nivel të caktuar të çrregullimit të jetës së zakonshme, duke përfshirë dhe 
çrregullim të trafikut (shih praktikën gjyqësore në paragrafin 155 më sipër). 

171. Gjykatës i është dashur të shqyrtojë më parë situata ku protestuesit ishin 
munduar që të pengonin apo ndryshonin ushtrimin e një aktiviteti të kryer 
nga të tjerët. Në Steel dhe të tjerë (cituar më sipër) kërkuesi i parë dhe i 
dytë kishin penguar një gjueti dhe kishin ndaluar punën inxhinierike për 
ndërtimin e një autostrade, respektivisht. Në Drieman dhe të tjerë (vendimi 
i cituar më lart), aktivistët e Greenpeace kishte manovruar një anije në një 
mënyrë të tillë që të pengonin  gjuetinë fizike të balenave, duke i detyruar 
gjuetarët e balenave që të braktisin  shfrytëzimin e tyre të ligjshëm të 
burimeve të jetesës në zonën ekskluzive ekonomike të Norvegjisë. Në këto 
dy çështje, Gjykata konsideroi se shkaktimi i sanksioneve (në Steel dhe të 
tjerë, prej dyzet e katër orë paraburgim në pritje të gjykimit dhe dënim prej 
njëzet e tetë ditë burgim për pengimin e gjuetisë dhe paraburgim në pritje 
të gjyqit prej shtatëmbëdhjetë orë dhe dënim për shtatë ditë burgim për 
protestë kundër ndërtimit të autostradës, në Drieman dhe të tjerët, dy ditë 
paraburgim, gjoba të konvertueshme në burgim në rast vonesës të pagesës 
dhe konfiskimi i një barkë e vogël indiane) ishte një reagim në proporcion 
me, ndër të tjera, qëllimin legjitim për të mbrojtur të drejtat dhe liritë e të 
tjerëve. Gjykata vlerëson se i njëjti konkluzion duhet a fortiori të arrihet në 
rastin konkret, kur veprimet e demonstruesve nuk kishin qëllim direkt një 
aktivitet të cilin ata nuk e aprovuan, por bllokimin fizik të një aktiviteti tjetër 
(përdorimi i rrugëve nga ana e transportuesve të mallrave dhe makinave 
private) i cili nuk kishte lidhje të drejtpërdrejtë me objektin e protestës së 
tyre, përkatësisht mungesën e pretenduar të veprimeve nga ana e Qeverisë 
vis-à-vis rënia në çmimet e disa produkteve bujqësore.

172. Në këtë aspekt, çështja konkrete ka më shumë ngjashmëri me çështjet e 
Lucas (vendim i cituar më sipër), ku kërkuesi kishte bllokuar një rrugë 
publike në mënyrë që të protestonte kundër mbajtjes së një nëndetëseje 
bërthamore, dhe me Barraco (cituar më lart), në lidhje me pjesëmarrjen 
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e kërkuesit në një formë proteste që rezulton në një ngadalësimin të madh 
të qarkullimit të trafikut. Si në çështjet Steel dhe të tjerë dhe Drieman dhe të 
tjerë, Gjykata konstatoi se sanksionet e vendosura mbi kërkuesit (paraburgim 
prej katër orësh “në një fugon policie dhe një gjobë prej 150 sterlina angleze 
në Lucas, tre-muaj pezullim dënimi me burgim dhe një gjobë prej 1,500 EUR 
në Barraco) ishin “të nevojshme në një shoqëri demokratike” brenda kuptimit të 
nenit 11 § 2 të Konventës. Gjykata më tej vëren se në Barraco ndërprerja e trafikut 
zgjati vetëm pesë orë (si kontrast me periudhën 48 orësh në çështjen konkrete) 
dhe vetëm një autostradë ishte bllokuar (ndryshe nga tre në rastin konkret). 

173. Siç mund të shihet nga praktika gjyqësore e mësipërme, çrregullimi i 
qëllimshëm dhe serioz, nga protestuesit, i jetës së zakonshme dhe aktiviteteve 
të ndërmarra në mënyrë të ligjshme nga të tjerët, në një shkallë më 
domethënëse se ajo e shkaktuar nga ushtrimi normal i të drejtës për tubime 
paqësore në një vend publik, mund të konsiderohet si një “akti i dënueshëm” 
brenda kuptimit të praktikës gjyqësore të Gjykatës (shih paragrafin 149 më 
sipër). Një sjellje e tillë, në këtë mënyrë justifikojë vendosjen e dënimeve 
dhe të një natyre penale. 

174. Gjykata vlerëson se edhe pse kërkuesit as nuk kishin kryer akte dhune apo 
nxitur të tjerët të angazhoheshin në akte të tilla (si kontrast Osmani dhe të 
tjerë, vendimi i cituar më lart, Protopapa, të cituar më lart, dhe Primov dhe 
të tjerë, cituar më lart), pengimi pothuajse i plotë i tre rrugëve kryesore duke 
mos përfillur në mënyrë flagrante urdhrat e policisë dhe nevojat dhe të drejtat 
e përdoruesve të rrugës, përbënte sjellje e cila, edhe pse më pak serioze se 
strehimi në dhunën fizike, mund të përshkruhet si “e dënueshme”.

175. Përkundrejt këtij sfondi, Gjykata nuk gjen asnjë arsye për të dyshuar se 
kufizimi i kundërshtuar i shkaktuar nga vendimi i autoriteteve kombëtare për 
sanksionimin e sjelljes së kërkuesve,  mbështetej nga arsyet të rëndësishme 
dhe të mjaftueshme. Duke pasur parasysh marzhin e vlerësimit që do t’i 
akordohet shtetit të paditur në rrethana të tilla (shih paragrafin 156 më lart, 
shih gjithashtu, me anë të krahasimit, diskrecioni i gjerë  që gëzojnë shtetet 
kontraktuese në lidhje me veprimin për tregtinë e përbashkët, Bashkimi 
Kombëtar hekurudhor, Detar dhe transporti i Punëtorëve k. Mbretërisë së 
Bashkuar, nr. 31045/10, §§ 86-87, ECHR 2014), ky i fundit kishte të drejtë 
në mënyrë të qartë që të merrte parasysh se interesat e mbrojtjes së rendit 
publik prevalojnë ndaj interesave të kërkuesve për të përdorur postblloqe si 
një mjet që fermerët të arrinin një përparim në negociatat e tyre me Qeverinë 
(shih, mutatis mutandis, Primov dhe të tjerë, cituar më lart, § 160).

(γ) Sjellja e autoriteteve gjatë demonstratave
176. Sa i përket sjelljes së autoriteteve, Gjykata vëren se siç ishte kërkuar nga 

fermerët, ata kishin lëshuar leje për të mbajtur tubime paqësore në vende 
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të veçanta dhe se ata nuk ndërhynë në protestë derisa demonstruesit u 
zhvendosën në vende të tjera, përkatësisht në autostradë. Që nga ai moment, 
policia e kufizoi veten në urdhërimin e kërkuesve për të hequr postblloqet 
dhe për të paralajmëruar ata për përgjegjësinë e tyre të mundshme (shih 
paragrafët 46 dhe 52 më lart). Edhe kur kërkuesit nuk deshën t’u bindeshin 
këtyre urdhrave të ligjshëm, policia nuk filloi shpërndarjen e protestës. 
Fermerët vendosën që të ndalojnë protestën, vetëm kur kërkesat e tyre u 
plotësuan nga qeveria (shih paragrafin 22 më lart). Për më tepër, kur lindën 
tensionet midis fermerëve dhe shoferëve të kamionëve, policia u bëri 
thirrje palëve në konflikt për t’u qetësuar në mënyrë që të shmangeshin 
konfrontimet serioze (shih paragrafin 28 më lart). Së fundmi, autoritetet u 
përpoqën që të ridrejtonin trafikun në rrugët dytësore, fqinje, me qëllim të 
reduktimit të trafikut. 

177. Në dritën e asaj çfarë u përmend më lart, Gjykata konsideron se, pavarësisht 
çrregullimeve serioze të trafikut, shkaktuar nga sjellja e kërkuesve, 
autoritetet treguan një shkallë të lartë tolerance (shih, mutatis mutandis, Éva 
Molnár, cituar më sipër, § 43; Barraco, cituar më sipër, § 47; dhe Skiba, 
vendim i cituar më sipër; shih gjithashtu, si kontrast, Primov dhe të tjerë, 
cituar më lart). Për më tepër, ata ishin përpjekur që të balanconin interesat 
e protestuesve me përdoruesit e autostradës, në mënyrë që të sigurohej një 
sjellje paqësore e tubimeve dhe siguria e qytetarëve, në këtë mënyrë duke 
përmbushur çdo detyrim pozitiv që supozohet se ata kishin (shih praktikën 
gjyqësore të cituar në paragrafin 158-160 më sipër). 

(δ) Sanksionet e imponuara kërkuesve
178. Sa i përket sanksioneve të vendosura mbi kërkuesit, Gjykata vëren se dënimi 

i aplikuar ishte dënim i ulët me burg prej gjashtëdhjetë ditësh, ekzekutimi i të 
cilit  ishte pezulluar për një vit. Kërkuesit nuk u dënuan për të paguar gjobat 
dhe e vetmja pasojë aktuale e dënimit të tyre ishte detyrimi, që zgjati një vit, 
për të marrë autorizim, nëse ata donin të largoheshin nga vendet e tyre të 
qëndrimit për më shumë se shtatë ditë (shih paragrafin 47 më lart). Një masë 
e ngjashme ishte aplikuar ndaj katër prej kërkuesve para gjykimit të tyre nga 
korriku deri në tetor të vitit 2003 (shih paragrafin 33 më lart). Një gjë e tillë 
nuk duket joproporcionale në krahasim me përçarjen e rëndë të rendit publik 
të provokuar nga kërkuesit (shih gjithashtu, me anë të krahasimit, sanksionet 
e zbatuara në Steel dhe të tjerë, cituar më lart, dhe Lucas, vendimi i cituar 
më lart, të cilat janë konsideruar si proporcionale nga Gjykata). Për më tepër, 
kërkuesit nuk pretenduan se ata kishin kërkuar në mënyrë të pasuksesshme që 
të largoheshin nga vendet e tyre të banimit, ose që kërkesa të tilla do të ishin 
shpërfillur sistematikisht nga gjykatat e brendshme. 

179. Dhoma e Madhe, nuk është e bindur se dënimi penal i kërkuesve parandalonte 
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një balancim të interesave në konflikt (krahaso paragrafin 82 të vendimit të 
Dhomës). Në vijim të këtij arsyetimi, ajo vëren se Gjykata e Distriktit mori 
parasysh karakteristikat e kërkuesve dhe shkallën e fajit të tyre në arritjen 
e konkluzionit se qëllimi i dënimit mund të arrihet pa i privuara ata realisht 
nga liria e tyre (shih paragrafin 47 më sipër). Për më tepër, Gjykata Rajonale, 
dhe Gjykata e Lartë e shqyrtuan çështjen, ndër të tjera, në dritën e të drejtës 
kushtetuese dhe të Konventës për lirinë e shprehjes (shih paragrafin 53 dhe 
58 më sipër). 

180. Përveç kësaj, Gjykata konsideron se duhet marrë në konsideratë masa e 
hapësirës së vlerësimit që gëzojnë Shtetet, lidhur me konfliktin në rrethanat 
e veçanta të çështjes konkrete. 

Në këtë drejtim, vlen të përmendet se në bazë të materialit krahasues ligjor në 
dispozicion të Gjykatës (shih paragrafët 78-81 më lart), nuk ka qasje uniforme 
mes shteteve anëtare në lidhje me karakterizimin ligjor të pengimit të trafikut 
në një autostradë publike, e cila është trajtuar si vepër penale në disa shtete 
dhe si një çështje administrative në disa të tjera. Për këtë arsye, një diskrecion 
i gjerë duhet t’u jepet autoriteteve të brendshme për karakterizimin e sjelljes 
që i atribuohet kërkuesve. Kështu, autoritetet e brendshme nuk i tejkalojnë 
kufijtë e marzhit të tyre të vlerësimit (shih paragrafin 156 më lart) duke 
konsideruar kërkuesit penalisht përgjegjës për sjelljen e tyre.

181. Dhoma e Madhe nuk sheh ndonjë arsye për t’u shmangur nga vlerësimi i 
Gjykatave të brendshme, se A.D., një tjetër fermer i cili shkaktoi pengim 
të trafikut, ishte përgjegjës vetëm për shkelje administrative të shkeljes së 
rregullave të trafikut (krahaso paragrafin 83 të vendimit të Dhomës). Në çdo 
rast, fakti se individë të tjerë mund të kenë pasur një trajtim më të butë, nuk 
nënkupton domosdoshmërish se sanksionet e imponuara mbi kërkuesit ishin 
joproporcionale. 

(ε)  Konkluzion
182. Konsideratat e mësipërme, në tërësi, çojnë Gjykatën në përfundimin se në 

dënimin e kërkuesve për trazira, në lidhje me sjelljen e tyre nga data 21 
deri më 23 maj 2003 gjatë demonstratave të fermerëve, autoritetet Lituaneze 
vendosën një ekuilibër të drejtë mes qëllimeve legjitime të “parandalimit të 
trazirave” dhe  “mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të të tjerëve”, nga njëra 
anë, dhe kërkesat e lirisë së tubimit, nga ana tjetër. Ato e bazuan vendimin e 
tyre në një vlerësim të pranueshëm të fakteve dhe në shkaqe të cilat ishin të 
rëndësishme dhe të mjaftueshme. Kështu, ata nuk  e tejkaluan lirinë e tyre te 
vlerësimit, në lidhje me çështjen.

183. Duke qenë se ndërhyrja ishte “e nevojshme në një shoqëri demokratike” 
brenda kuptimit të Nenit 11 të Konventës, nuk ka pasur shkelje të kësaj 
dispozite në çështjen konkrete. 
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184. Ky përfundim e përjashton Gjykatën nga adresimi argumenteve të paraqitura 
nga palët, në mënyrë që të përcaktohej nëse masat e miratuara nga autoritetet 
Lituaneze mund të justifikohen në dritën e jurisprudencës së Gjykatës 
Evropiane të Drejtave të Njeriut (shih paragrafin 125 më lart për kërkuesit 
dhe paragrafët 134-135 më sipër për Qeverinë). Në lidhje me këtë, Gjykata e 
kufizon veten në vëzhgimin se roli i GJEDNJ-së ishte vendosja nëse shtetet 
anëtare të BE kishin respektuar  detyrimin e tyre për të siguruar lëvizjen e 
lirë të mallrave, ndërsa detyra e Gjykatës në këtë rast është përcaktimi nëse 
ka pasur shkelje të së drejtës së kërkuesve për lirinë e tubimit.

II. PRETENDIM PËR SHKELJE TË NENIT 7 TË KONVENTËS

185. Kërkuesit pretenduan më tej se ata ishin dënuar në shkelje të Nenit 7 të 
Konventës, i cili parashikon si më poshtë:
“1.  Askush nuk mund të dënohet për një veprim ose një mosveprim, që në 

momentin kur është  kryer nuk përbënte vepër penale, sipas të drejtës 
së brendshme ose ndërkombëtare. Po ashtu, nuk mund të jepet një 
dënim më i rëndë se ai që ishte i zbatueshëm në momentin kur është 
kryer vepra penale. 

2.   Ky  nen  nuk  do  të  ndikojë  mbi  gjykimin  dhe  dënimin  e  një  perso-
ni  për  një  veprim  ose  mosveprim, i cili, në momentin kur është 
kryer, quhej vepër penale sipas parimeve të përgjithshme të së drejtës, 
të njohura nga kombet e qytetëruara. “

186. Qeveria e kundërshtoi këtë argument.

A. Parashtrimet e palëve
1. Kërkuesit

187. Para Dhomës, kërkuesit u ankuan se Neni  283 § 1 I Kodit Penal, sipas të 
cilit ata ishin dënuar, nuk ishte formuluar në mënyrë të qartë dhe nuk ishte 
interpretuar në mënyrën e duhur nga Gjykatat e brendshme (shih gjithashtu 
argumentin e kërkuesve sipas Nenit 11 të Konventës – paragrafi 103 më sipër). 

2. Qeveria
188. Qeveria vëren se Neni  283 § 1i Kodit Penal ishte një ligji i cili ishte 

i akseksueshëm për të gjithë qytetarët, i cili kishte hyrë në fuqi në 1 Maj 2003. 
Nocioni i “shkelje serioze e rendit publik” i parashikuar në këtë dispozitë, nuk 
mund të shihet si një mungesë qartësie dhe saktësie, duke qenë se ishte legjitime 
për ligjet që të përdorin kategori të përgjithshme në vend të listave shteruese. Për 
më tepër, në vendimin e 4 Tetorit 2005, (shih paragrafin 56-59 më sipër) Gjykata 
e Lartë kishte përshkruar thelbin e veprës së trazirës. 
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189. Qeveria ishte e mendimit se duke dënuar kërkuesit, gjykatat e brendshme 
nuk e kishin tejkaluar një interpretim të arsyeshëm të përcaktimit të veprës. 
Sipas Qeverisë, sjellja e kërkuesve mund të kishte shkaktuar dëme të mëdha 
dhe dëmtim të pronës, shëndetin ose jetën së një personi; këto forma më 
të rënda të dëmtimeve ishin shmangur për shkak se policia kishte miratuar 
masa parandaluese dhe kishte organizuar rrugë alternative për trafikun.

190. Sipas mendimit të Qeverisë, përgjegjësia e kërkuesve për trazirat ishte e 
parashikueshme. Kjo vepër e njëjtë kishte qenë gjithashtu e dënueshme sipas 
Kodit të “vjetër” Penal të vitit 1961, në fuqi deri më 30 prill 2003. Organizatorët 
e demonstratës (AK dhe BM) ishin informuar zyrtarisht, me shkrim, në lidhje 
me formulimin e nenit 283 të Kodi Penal (shih paragrafët 15 dhe 17 më 
lart), dhe për këtë arsye mund të kishin parashikuar mundësinë e të qenit 
përgjegjës për ndjekjen penale duke qenë se kishin kontribuar në bllokimin 
e rrugëve. Si persona që kishin përgjegjësi të veçantë për demonstratat, ata 
gjithashtu mund të kishin kërkuar ndihmë nga ekspertët ligjorë.

191. Është e vërtetë se çështja e kërkuesve ishte e para në të cilën dispozita për 
trazirat u aplikua. Megjithatë, mungesa e praktikës gjyqësore kombëtare për 
arsye objektive (rrallësia e veprës) nuk siguron në mënyrë automatike një 
shkelje të Nenit 7 të Konventës. Persona të tjerë ishin dënuar më pas për 
trazira, lidhur me faktet që ndodhën në 2009 (shih vendimin e Gjykatës së 
Lartë të 4 Dhjetorit 2012 në çështjen penale nr.2K-552/2012).

B. Vendimi i Dhomës
192. Duke pasur parasysh konkluzionet e saj lidhur me Nenin 11 të Konventës, 

Dhoma konsideron se e ka shqyrtuar tashmë problemin ligjor më të 
rëndësishëm të çështjes, dhe në këtë mënyrë nuk është i nevojshëm 
shqyrtimi sipas Nenit 7 në mënyrë të veçantë (shih paragrafin 87 të vendimit 
të Dhomës).

C. Vlerësimi i Dhomës së Madhe

193. Gjykata vëren se ajo është shprehur se ndërhyrja ndërhyrja në lirinë 
e tubimit paqësor të kërkuesve ishte e “parashikuar me ligj” sipas 
kuptimit të nenit 11 § 2 të Konventës, duke përfshirë se ajo ishte e 
parashikueshme për kërkuesit (shih paragrafët 111-118 më lart). Ajo 
gjithashtu thekson se, kur flitet për “ligj” Neni 7 bën fjalë për të njëjtin 
koncept për të cilin Konventa  referon në vende të tjera, kur përdor 
këtë term, një koncept i cili përfshin ligjin statusor së bashku me 
praktikën gjyqësore dhe nënkupton kërkesat cilësore, sidomos ato që 
kanë të bëjnë me aksesueshëmërinë dhe parashikueshmërisë (shih ri 
paraqitjen e parimeve përkatëse në Rohlena k. Republikës Çeke [GC], 
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nr. 59552/08, § 50, KEDNJ 2015). Gjykata vëren më tej se në vërejtjet 
e tyre para Dhomës së Madhe, kërkuesit nuk ngritën në mënyrë 
specifike ankesën që kishin ngritur  para Dhomës, në bazë të nenit 7 
të Konventës. Duke qenë kështu, Gjykata konsideron se nuk është e 
nevojshme për të kryer një ekzaminim të veçantë nëse ka pasur shkelje 
të nenit 7 të Konventës.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA, UNANIMISHT,

1. Mban qëndrimin, se nuk ka pasur shkelje të Nenit 11 të Konventës;
2. Mban qëndrimin, se nuk është i nevojshëm shqyrtimi në mënyrë të veçantë 

i kërkesës sipas Nenit 7 të Konventës.

Bërë në Anglisht dhe në Frëngjisht, dhe njoftuar me shkrim më 15 Tetor 
2015, në përputhje me Rregullën 77 §§ 2 dhe 3 të Rregullores së Gjykatës. 

  Søren Prebensen      Dean Spielmann
Zëvendës Kancelar             Kryetar

Në përputhje me Nenin 45  § 2  të Konventës dhe Rregullit 74  § 2 të Rregullave 
të Gjykatës, opinioni paralel I Gjyqtarit  Wojtyczek I është bashkëngjitur këtij 
vendimi.

                                                                      D.S. 
                                                                             S.C.P.

MENDIMI PAJTUES I GJYQTARIT WOJTYCZEK
(Përkthimi)

1.  Unë ndaj në mënyrë të plotë, të njëjtin mendim me kolegët, se liria e 
tubimeve është e një rëndësie themelore për një shoqëri demokratike dhe 
duhet mbrojtur me një rreptësi të veçantë. Unë jam gjithashtu i mendimit se 
Konventa nuk është shkelur në çështjen konkrete. Megjithatë, do të doja që 
të prezantoja disa ngjyrime lidhur me arsyetimin e vendimit.

2.  Ne arsyetimin e saj, Gjykata konstaton se terma të përgjithshme se “në parim, 
nuk është në kundërshtim me frymën e Nenit 11, nëse për arsye të rendit publik 
dhe sigurisë kombëtare, një palë e lartë kontraktuese, kërkon që zhvillimi i 
tubimeve të jetë subjekt i  një autorizimi...” (paragrafi 147 i vendimit), pa 
shqyrtuar proporcionalitetin e masës në fjalë. Unë nuk jam i bindur nga kjo 
qasje, e cila duket se pranon si një rregull i përgjithshëm që sistemi i autorizimit 
paraprak të tubimeve, është në përputhje me Konventën. Kështu, ky qëndrim 
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i miratuar, nuk merr mjaftueshëm parasysh fjalët e Nenit 11. Kërkesa që një 
demonstratë të autorizohet më parë, është një ndërhyrje në sferën e mbrojtur 
nga Neni 11 § 1, i cili duhet parë në dritën e paragrafit 2 të këtij Neni. Në 
veçanti, masa në fjalë duhet të respektojë parimin e proporcionalitetit. Në 
mënyrë që t›i përgjigjemi pyetjes nëse masa e shqyrtuar është e nevojshme 
në një shoqëri demokratike, është e rëndësishme që të merret në konsideratë, 
ndër të tjera, natyra e tubimit që qytetarët duan të organizojë, dhe natyra e 
vendeve ku masa aplikohet. Përveç kësaj, rrethanat faktike të secilës çështje 
duhen shqyrtuar, duke marrë parasysh specifikat e secilit Shtet. Ndërsa 
në disa çështje detyrimi për të marrë një autorizim do të ishte krejtësisht i 
justifikuar, kjo nuk është domosdoshmërisht e vërtetë në të tjerat. Gjithashtu 
është e nevojshme për të bërë një dallim të qartë mes sistemit të autorizimit 
paraprak dhe sistemit të njoftimit, ku ky i fundit është shumë më pak kufizues. 
Në shumë raste, detyrimi për të njoftuar mbajtjen e një tubimi do të ishte i 
mjaftueshëm për të siguruar mbrojtjen efektive të interesit publik dhe të të 
drejtave të të tjerëve, ndërsa detyrimi për të marrë autorizim paraprak do të 
ishte një masë e tepërt. Qasja e Gjykatës, që kërkon një fleksibilitet të caktuar 
nga ana e autoriteteve  vis-à-vis demonstratat e paautorizuara, dhe në veçanti 
për demonstratat sponatane, nuk i bën të mira, të gjitha pasojat negative për 
lirinë e tubimit që rrjedhin nga pranimi i përgjithshëm se sistemi i autorizimit 
paraprak të demonstratave përputhet me Konventën.

3.  Neni 11 i Konventës mbron lirinë e grumbullimeve paqësor. Kjo aplikohet 
për lloje të ndryshme të veprimeve kolektive të organizuara me qëllimin e 
shprehjes së mendimeve. Është e nevojshme që të miratohet një interpretim i 
gjerë i nocionit të tubimit paqësor dhe të kihet parasysh parimi  in dubio pro 
libertate.  Megjithatë, qëllimi i dispozitës në fjalë duhet të kufizohet nga disa 
limite të caktuara. Ndërsa liria e tubimit presupozon se autoritetet kombëtare 
kanë një detyrim për të marrë masat e nevojshme për të mbrojtur sigurinë e 
demonstruesve, është gjithashtu e nevojshme për të marrë në konsideratë, kur 
kufizohet fushëveprimi i nenit 11, detyrimi i autoriteteve për të mbrojtur në 
mënyrë efektive të drejtat e palëve të treta që mund të ndikohen drejtpërdrejt 
nga veprimet kolektive efektet e të cilëve shkojnë përtej pasojave të 
zakonshme të demonstratave. Unë e konsideroj, për më tepër, për të ardhur 
keq që ky detyrim i fundit i autoriteteve kombëtare nuk është theksuar më 
shumë në arsyetimin e vendimit.
Unë kam dyshime të forta për faktin nëse bllokimi i autostradë, siç u 

organizua nga kërkuesit, bie në fushëveprimin e Nenit 11. Arsyetimi i vendimit, 
thekson në mënyrë të drejtë faktin se postblloqet ishin organizuar me qëllimin 
e çrregullimit të lëvizjes së personave dhe mallrave në mbarë vendin (paragrafi 
164-175 i vendimit). Efektet e këtyre postblloqeve shkojnë përtej çrregullimit të 
zakonshëm të shkaktuar nga protestat në vende publike. Ato gjithashtu shkojnë 
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përtej idesë një proteste të vendosur, e organizuar në disa vënde të caktuara me 
qëllim për të bllokuar aksesin atje. Kërkuesit i ndërmorën këto veprime për të 
promovuar mendimin e tyre, jo me forcën e argumentit, por duke minuar në 
mënyrë direkte interesat ekonomike individuale të ligjshëm të një numri të 
konsiderueshëm palësh të treta, dhe duke çrregulluar jetën ekonomike të vendit 
dhe kështu, më shumë mes argumentit të forcës. 

Mesazhi i protestuesve ishte që jo vetëm të dëgjohej por gjithashtu për të 
ndikuar në mënyrë direkte te qytetarët. Në këtë kontekst, arsyetimi i vendimit, 
shpjegon në mënyrë të drejtë veprimet e kërkuesve si të dënueshme (shih paragrafin 
174 të vendimit). A e gëzojnë akte të tilla mbrojtjen   prima facie të Nenit 11?
4.  Arsyetimi i vendimit duket se i jep shumë rëndësi faktit se – ashtu siç 

vërejtën Gjykatat Lituaneze – fermerët mund të kishin përdorur mjete të 
ligjshme për të mbrojtur interesat e tyre, si mundësia e ngritjes së padive 
para gjykatave administrative (shih paragrafin 168 të vendimit). Në këtë 
perspektive, mbrojtja e lirisë paqësore e tubimit mund të rregullohet, në 
varësi të ekzistencës së mjeteve të tjera të mbrojtjes së interesave në fjalë, 
kështu duke i dhënë ngjyrim mbrojtjes së ofruar nga Konventa. 

Unë do të theksoja, në vijim të këtij arsyetimi se në një shoqëri demokratike 
– anëtare e Këshillit të Evropës – qytetarë domosdoshmërisht kanë mjete të 
ndryshme mes të cilave ata mund të shprehin mendimet e tyre në mënyrë kolektive 
dhe të mbrojnë interesat e tyre pa minuar në mënyrë direkte ose indirekte lirinë e 
lëvizjes dhe interesat ekonomikë të ligjshëm të të tjerëve. Në të njëjtën kohë, fakti 
se kërkuesit kishin mundësinë e mbrojtjes së interesave mes ankesave në gjykatat 
administrative, për mua nuk duket  me vend për karakterizimin ligjor të këtyre 
veprimeve. Edhe nëse, për arsye të ndryshme, interesat ekonomikë të mbrojtur 
nga protestuesit nuk mund të mbrohen në mënyrë efektive nga Gjykatat dhe 
paditë e tyre nuk janë të justifikuara, kjo nuk e justifikon shkaktimin e dëmeve të 
interesave të ligjshëm dhe të drejtat e të tjerëve. Nga ana tjetër, justifikueshmëria 
e padive, shprehur gjatë një mbledhje paqësore nuk mund të reduktojë shtrirjen e 
mbrojtjes që ofrohet për protestuesit në Nenin 11.
5. Cilado qoftë përgjigja e pyetjes mbi aplikueshmërinë e Nenit 11 në çështjen 

konkrete, konstatimet se autoritetet Lituaneze kanë respektuar konventën, 
duket se është evidente. Duke pasur parasysh rrethanat e veçanta të çështjes, 
të prezantuara në detaje në arsyetimin e vendimit, kërkesa mund të ishte 
deklaruar haptazi e pabazuar. 



Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

SEKSIONI I PARË

ÇËSHTJA E M. DHE M. K. KROACISË

(Kërkesa nr. 10161/13)

VENDIM

STRASBURG

3 Shtator 2015

FINAL
 

03/12/2015

Ky vendim ka marrë formë të prerë sipas nenit 44 § 2 të Konventës. 
Ai mund t’i nënshtrohet rishikimit redaktues.
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Në këtë cështje të M. dhe M. K. Kroacisë,

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, e përbërë nga:
Isabelle Berro, Kryetare, 
Mirjana Lazarova Trajkovska, 
Julia Laffranque, 
Paulo Pinto de Albuquerque, 
Linos-Alexandre Sicilianos, 
Erik Møse, 
Ksenija Turković,gjyqtarë,
dhe Søren Nielsen, Kancelar,

Pas shqyrtimit me dyer të mbyllura më 7 korrik 2015,
Jep vendimin e mëposhtëm, i cili u miratua në atë datë:

PROCEDURA
1.  Çështja e ka zanafillën në kërkimin (nr. 10161/13) kundër Republikës së 

Kroacisë, depozituar në Gjykatë sipas nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen 
e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga Znj M. 
(“kërkuesja e dytë “) dhe vajza e saj e mitur M. (“kërkuesja e parë “), të dyja 
shtetase kroate, më 3 janar 2013. Kancelari i Seksionit vendosi të mos zbulojë 
identitetin e kërkuesve në publik (neni 47 § 4 i Rregullave të Gjykatës).

2.  Kërkueset u përfaqësuan nga znj S. Bezbradica Jelaviç dhe z I. Jelaviq nga 
Firma ligjore Jelaviq & Partners, avokatë që ushtrojnë profesionin në Zagreb. 
Qeveria kroate (“Qeveria”) u përfaqësua nga Agjentja e tyre, znj Š. Stažnik.

3. Kërkueset pretenduan, në veçanti, se autoritetet vendase kanë dështuar për të 
përmbushur detyrimet e tyre pozitive sipas nenit 3 dhe/ose 8 të Konventës, 
pasi ata as nuk kanë ndjekur penalisht babanë e kërkueses së parë për dhunën 
e ushtruar ndaj saj, as  e kanë mbrojtur atë ndaj sulmeve të tjera të dhunshme 
duke hequr atë nga shtëpia e tij.

4. Më 16 maj 2013, kërkesa iu komunikua Qeverisë.

FAKTET

I.  RRETHANAT E ÇËSHTJES

A.  Historiku i rastit
5.  Kërkueset kanë lindur përkatësisht në vitin 1976 (kërkuesja i dytë) dhe 2001 

(kërkuesja e parë) dhe  jetojnë në Zadar.
6. Më 23 qershor 2001, kërkuesja e dytë u martua me zotin I.M.
7. Më 4 shtator 2001, kërkuesja e dytë lindi kërkuesen e parë.
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8. Pasi marrëdhëniet midis bashkëshortëve u përkeqësuar, në vitin 2006, 
kërkuesja e dytë ngriti një padi civile ndaj burrit të saj duke kërkuar divorcin 
dhe  kujdestarinë  për kërkuesen e parë. I.M. paraqiti një kundër-kërkesë duke 
kërkuar që t’i jepej atij kujdestaria e kërkueses së parë.

9.  Në periudhën ndërmjet 5 Korrikut 2006 dhe 7 marsit të vitit 2008 janë 
paraqitur gjithsej tetë ankesa penale kundër kërkueses të dytë dhe I.M. 
Shumica e këtyre kërkesave janë  paraqitur direkt kundër njëri-tjetrit, ndërsa 
të tjerat janë paraqitur me iniciativën e policisë. Tre prej këtyre tetë ankesave 
kanë rezultuar në procedura penale duke u nisur (dy kundër I.M. dhe një 
kundër të I.M. dhe kërkueses së dytë), rezultati i të cilave është i panjohur. 
Pjesa e mbetur prej pesë ankesave penale janë hedhur poshtë, duke përfshirë 
edhe tre ku dyshohej të ishin kryer vepra penale e abuzimit të fëmijës dhe 
dhunës në familje ndaj kërkueses së parë.

10. Me një vendim të datës 24 gusht 2007, Gjykata Komunale Zadar (Općinski 
sud u Zadru): (a) ka dhënë divorcin mes kërkueses së dytë dhe I.M .; (B) i dha 
I.M. kujdestarinë e kërkueses të dytë dhe të drejta kontakti kërkueses së parë; 
(C) i  dha të drejta kontakti  kërkueses së dytë; dhe (d) urdhëroi kërkuesen 
e dytë për të bërë pagesat e rregullta të mirëmbajtjes për kërkuesen e parë. 
Në mënyrë që të vendoste, gjykata u mbështet në mendimin e ekspertëve të 
mjekësisë ligjore në psikologji dhe psikiatri të marrë gjatë procedurës dhe në 
rekomandimin e Qendrës së Mirëqenies Sociale Zadar (Centar za socijalnu 
Kasavet Zadar, këtej e tutje “Qendra e mirëqenies sociale lokale”), e cila ka 
marrë pjesë në ato procedura si sui generis,  me qëllim mbrojtjen e interesave 
të kërkueses së parë. Gjykimi mori formë të prerë më 2 janar 2008.

11. Më parë, me një vendim të datës 7 Nëntor 2006 qendra lokale për punë 
sociale kishte urdhëruar një masë për mbrojtjen e fëmijëve të mbikëqyrjes 
së ushtrimit të autoritetit prindëror në lidhje me kërkuesen e parë. Masa u 
vendos me qëllim të përmirësimit të komunikimit në mes të kërkueses së 
dytë dhe I.M., në lidhje me kërkueses e parë dhe parandalimin e të qenurit të 
tërhequr në konfliktin e tyre. Masa zgjati deri më 31 gusht 2008, kur ajo ishte 
ndërprerë. Në vendimin e 2 shtatorit  2008 të qendrës lokale për punë sociale 
thuhet, ndër të tjera, si në vijim:
“Masa vetëm pjesërisht ka arritur qëllimin e saj duke qenë se kontaktet me 
nënën janë stabilizuar. Prindërit ende nuk komunikojnë me njëri-tjetrin dhe 
është e qartë se nëna ka ndërmend të vazhdojë me një sjellje të tillë. Për më 
tepër, bashkëpunimi i nënës me oficerin mbikëqyrjes nuk është i përshtatshëm 
dhe është e qartë se masa u bë e kotë. “

 B.  Abuzimi i dyshuar
12.  Kërkueset pretendojnë se më 1 shkurt 2011 i ati i kërkueses së parë I.M. e 
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ka goditur atë në fytyrë dhe shtrydhur fytin e saj, ndërsa në mënyrë verbale 
abuzonte me të.

13. Të nesërmen kërkuesja e dytë mori kërkuesen e parë në polici për të raportuar 
incidentin. Policia i udhëzoi ato të vizitonin një mjek dhe i shoqëroi në spital, 
ku kërkuesja e parë u vizitua nga një okulist, i cili e diagnostikoi atë me 
bruising të syrit dhe indeve të syrit. Në veçanti okulisti vuri në dukje:
“Hematoma klinikisht diskrete e qepallës më të ulët të syrit të majtë.
 Lëvizshmëria e syve është normale, nuk ka diplopia [vizion të dyfishtë], nuk 

ka shenja klinike të thyerjes së orbitës.
Lente janë në vend, transparent, fundus [është] normal në të dyja anët.
Dg .: Contusio oc.sin.
Haematoma palp.inf.oc.sin.
Terapia: fasha të ftohta në sy.
...
Dg:
S05.1. Bruising i syrit dhe indeve të syrit “

14.  Pasi ka vizituar kërkuesen e parë, okulisti ka mbushur një formular standard 
që do të paraqitet në polici, ku ka treguar se lëndimi është shkaktuar nga 
një goditje me dorë në syrin e majtë, deklaroi bruising në qepallën e majtë 
(hematoma), si diagnozë dhe e përshkroi dëmtimin nga drita.

15. Kërkueset pastaj u kthyen në polici, ku ato të dyja dhanë deklaratat e tyre. 
Në deklaratën e saj kërkuesja e parë përmendi raste të tjera të dhunës 
fizike dhe psikologjike nga babai i saj në tre vitet e fundit. Pjesa përkatëse 
e procesverbalit të intervistës të policisë të zhvilluar me kërkuesen e parë 
parashikon si më poshtë:

“Kjo intervistë u krye në lidhje me sjelljen e dhunshme e babait të [fëmijës] I.M
Fëmija deklaroi se dje rreth orës 4 të darkës, kur ajo ishte duke u përgatitur 

për të vizituar nënën e saj D.M., ajo donte të merrte kornizën që përmbante një 
pjesë të flokëve të saj, të cilat nëna e saj i kishte përshtatur, kur ajo kishte pasur 
prerje e saj të parë. Ajo vuri kornizën nën xhaketën e saj, sepse ajo e dinte se 
babai i saj nuk do ta lejojë atë të marre kornizën për mamanë saj. Pastaj I.P., e 
dashura e tij pa se ajo kishte diçka nën xhaketën e saj dhe e pyeti se çfarë ishte. 
Ajo u përgjigj se ajo nuk ishte asgjë. Pastaj babai i saj erdhi dhe mori kornizën 
nën xhaketës e saj dhe i tha se ata do të flasnin, kur ajo të vinte në shtëpi në 
mbrëmje.

... Në mbrëmje, rreth orës 8 të darkës, nëna e çoi te baba i saj, i cili e ftoi atë 
në dhomë dhe e quajti hajdute, e goditi me dorë në syrin e saj të majtë dhe filloi t’i 
kapte qafën dhe t’ia shtrëngonte atë. Në rrjedhën e sulmit ajo ra, por nuk u  lëndua, 
sepse ra në një qese e cila ishte në dysheme. Pastaj ajo volli pështymë, sepse 
ndjeu të përziera të shkaktuara nga shtrëngimi i fytit që i bëri babai i saj. Pastaj 
partnerja e babait të saj I.P. erdhi dhe i tregoi për ta qetësuar se ajo [kërkuesja e 
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parë] kishte të vjella ... Ai pastaj u largua dhe u ul në dhomën e ndenjjes. Ajo ishte 
shumë e frikësuar dhe po qante, por megjithatë shkoi në dhomën e saj dhe bëri 
detyrat e shtëpisë për nesër. Kur u zgjua në mëngjes, ajo përshëndeti babanë e saj 
me ‘mirëmëngjes “, por ai nuk e pa atë dhe vetëm ktheu kokën larg. Në mëngjes 
ajo ndjeu dhimbje të lehtë nën syrin e majtë, ku babai i saj e kishte goditur atë. 
Kur ajo erdhi në shkollë, ajo e përmendi ngjarjen te mësuesja, miqtë e saj P. dhe 
A, pasi kishte nevojën të besonte te dikush.

Sot ajo shkoi te mamaja e saj dhe i tregoi gjithçka që kishte ndodhur atë 
mbrëmje. Ajo, gjithashtu ishte shumë e lënduar, kur babai i saj në mënyrë të 
vrazhdë e kishte mallkuar. Ai shpesh e bënte këtë, dhe e bëri gjithashtu dje në 
mbrëmje. Ai gjithashtu e quajti atë një «lopë» dhe i tha asaj se ajo ishte budallaqe. 
Për shkak të gjuhës së tij të vrazhdë, ajo ka qarë shumë. Babi i thotë asaj të shkojnë 
në ferr dhe ajo nuk i pëlqen këto sharje, sidomos kur ai përmend nënën e saj. Disa 
muaj më parë, i ati i tha asaj se bashkë me shokët e tij ai do të sigurohet që ajo të 
mos e shikoj më nënën e saj. Prandaj, ajo është shumë e frikësuar nga babai i saj, 
sepse ai mund të jetë i rrezikshëm. Ajo ka parë, kur babai i saj kishte keqtrajtuar 
nënën e saj dhe për këtë arsye ka frikë se ai mund ta rrahë të njëjtën mënyrë atë, 
ose më shumë. Ajo thotë se babai i saj shpesh është i vrazhdë në mënyrën si sillet 
ndaj saj, e detyron të ha ushqim që ajo nuk e pëlqen, dhe kur ajo nuk e ha, ai i kap 
mjekrën dhe i fut ushqim në gojën, gjë që e bën atë të ndjehet e sëmurë. Ai shpesh 
merr telefonin e saj celular në mënyrë që të mos ketë mundësi t’i telefonojë 
mamasë së saj, por vajza do të ketë kontakt me nënën e saj. Ai e ka goditur me 
një furçë flokësh në këmbë, kur ajo nuk e kishte lejuar atë që t’i lante flokët. Ai 
gjithashtu i ka  kapur krahun dhe e ka shtrënguar me forcë dhe i ka ngelur shenjë 
më pas. Ajo thotë se është shumë e frikësuar nga baba i saj dhe do të donte të 
jetonte me nënën e saj. Sonte ajo përfundimisht nuk do të shkojnë më me babain 
e saj, por dëshiron të qëndrojë me nënën e saj. Ajo ka frikë se babai i saj do ta 
rrahë dhe do t’i bërtasë asaj. Ai shpesh e ka kërcënuar atë, duke vendosur dorën e 
tij sipër kokës së saj dhe duke thënë: ‘shiko në të, shiko në atë “, me synimin për 
ta goditur atë, nëse ajo nuk do ta dëgjonte. Babai e kishte kërcënuar se ai do t’i 
shkurtonte flokët, duke e ditur që asaj i pëlqenin flokët e gjata. Ai e kërcënon, kur 
ajo është duke qarë që të heshtë, ajo kafshon thonjtë e saj, ose kërkon celularin. 
Babai shpesh i thotë se ajo nuk duhet të dojë nënën e saj, gjyshen, partnerin e 
nënës së saj, ose nënën e tij, ndërkohë që ajo i do të gjithë.

Ajo më tej deklaron se çdo herë që nëna e saj, apo partneri i i ri i nënës N. I 
kanë blerë diçka dhe ia sjellin në shtëpinë e të atit, ai i hedh të gjitha ato në plehra. 
Prandaj, ajo vesh gjërat që nëna i ka blerë asaj, vetëm kur ajo shkon te shtëpia e 
mamasë, sepse nuk i lejohet t’i veshë ato, kur është në shtëpinë e babait.

Së fundi, ajo thotë se është shumë e frikësuar nga baba dhe pse, ai nuk ka bërë 
diçka të keqe ndaj nënës së saj, por ai vazhdimisht kërcënon se do të bëjë diҫka.

Intervista u krye në prani të punonjësit social të Qendrës së Mirëqenies 
Sociale.”
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16.  Në të njëjtën ditë, policia ka intervistuar I.M. dhe partneren e tij I.P. Pjesa 
përkatëse e procesverbalit të policisë për intervistën e zhvilluar me I.M. 
parashikon si më poshtë:
“Intervista, lidhur me raportin që thoshte se ai kishte goditur vajzën e tij të vogël u 

krye në prani të B.Z., avokatit të tij... Në lidhje me këtë ai ka deklaruar si vijon:...
Ai thotë se ish-gruaja e tij nuk paguan rregullisht pagesën për mirërritjen e vajzës së 

tyre ... që arrin në 800 kuna kroate (HRK) në muaj dhe deri në ditët e sotme i detyrohet 
atij 15.000 HRK .

Ai pohon se, fatkeqësisht, ish-gruaja e tij manipulon vajzën e tyre ... dhe e përdor atë 
në mënyrë që ajo të hedhë poshtë çdo gjë që mban mbiemrin e tij. Ajo madje ka krijuar 
një faqe në Facebook për të, nën ... mbiemrin e partnerit të saj aktual....

Për sa i përket marrëdhënies së tij me vajzën ..., ai  thotë se ai si prind dëshiron 
që ta mësojë fëmijën e tij të respektojë punën dhe disiplinën, dhe se fëmija duhet të 
ketë disiplinë të caktuar, për shembull nuk duhet të gënjejë prindërit e saj, dhe të mos 
të bëjë çdo gjë që ajo dëshiron. Kur vajza e tij kthehet nga shkolla ... ai kërkon që ajo 
të bëjë detyrat dhe të studiojë. Për sa i përket ushqimit, ai thotë se ai dëshiron që vajza 
e tij të hajë ushqim të shëndetshëm dhe të ndryshëm, me fruta dhe perime, oriz, mish, 
dhe jo vetëm pizza, sanduiçe dhe ëmbëlsira. Ai gjithashtu nuk dëshiron ta hedhë poshtë  
ushqimin dhe preferon që ai të hahet.

Më 1 shkurt 2011, në orë rreth 3.50 të drekës, vajza e tij ishte duke u përgatitur 
për të shkuar te nëna e saj dhe shkoi në kuzhinë për t’i thënë mirupafshim. Me atë rast, 
partnerja e tij I.P. vuri re se ajo kishte diçka nën xhaketë e saj ... dhe e pyeti se çfarë ishte. 
Vajza u përgjigj se ajo nuk  ishte gjë, edhe pse ishte e dukshme se ajo kishte diçka nën 
të. Ai i kërkoi asaj që të hapte xhaketën e saj. Pastaj ata e kuptuan se ajo kishte marrë 
kornizën prej xhami me flokët e saj të prerë në kohën kur ajo ishte ende një fëmijë. Ai 
më pas e pyeti se pse ajo nuk kishte kërkuar për ta marrë atë në vend që ta bënte në atë 
mënyrë, duke vjedhur nga shtëpia e saj. Vajza tha se ishte për mamin e saj dhe se nëse ajo 
do t’i kishte kërkuar atij për ta marrë, nuk do ta kishte lejuar. Pastaj, ai i tha të shkonte te 
nëna e saj dhe se do të flisnin për këtë më vonë, kur të kthehej në shtëpi.

E bija u kthye në shtëpi në orën 8 të darkës dhe vazhduan bisedën e tyre për shkak 
se ai donte që t’i tregonte se ajo çfarë kishte bërë ishte e keqe dhe se duhet t’i kërkonte 
gjërat në vend që t’i vidhte nga shtëpia dhe t’ia ҫonte nënës së saj. Vajza u përgjigj se 
ajo donte që korniza me foto të ishte në shtëpinë e nënës së saj. Ai më pas e qortoi për 
gënjeshtrën që kishte thënë, duke i treguar se ajo që kishte bërë ishte e trishtueshme 
dhe e keqe dhe se ajo gjithmonë duhet të tregonte të vërtetën, sepse ai nuk i toleronte 
gënjeshtrat dhe se të gjitha problemet do të zgjidheshin në mënyrën si ishin zgjidhur deri 
më tani. Ai pranon se është nganjëherë një prind i rreptë, por gjithmonë e bën atë me 
masë dhe me një arsye të mirë dhe ekskluzivisht me qëllimin për ta bërë atë të sillet mirë.

Sot, më 2 shkurt 2011 vajza e tij ishte në shkollë në mëngjes dhe pasdite po kënaqej 
me të dhe partneren e tij ... Asgjë nuk tregon se ajo ishte plagosur mbrëmjen e fundit.

Ai thekson se e gjithë kjo ishte e sajuar nga nëna e saj ... që ka ndikim negativ në 
vajzën e tyre. “
17.  Pjesa përkatëse e procesverbalit të policisë për intervistën e zhvilluar me 

partneren e I.M., I.P. parashikon si më poshtë:
“Intervista u krye në lidhje me raportin që I.M. kishte goditur vajzën e tij të vogël 
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... Në këtë drejtim ajo deklaroi si më poshtë:
Më 1 shkurt 2011, rreth orës 3.50 të drekës, thjeshtra e saj ishte duke u 

përgatitur për të shkuar te nëna e saj dhe erdhi tek ata në kuzhinë për të thënë 
mirupafshim. Me atë rast I.P. vë re se ajo kishte diçka nën xhaketën e saj ... dhe e 
pyeti se çfarë ishte. Thjeshtra e saj u përgjigj se nuk kishte asgjë, edhe pse ishte 
e dukshme që ajo kishte diçka nën të. I.M. i tha të hapte xhaketën e saj. Pastaj, 
ata kuptuan se ajo kishte marrë foto-kornizën prej xhami me flokët e saj të prerë 
në kohën kur ajo ishte fëmijë. Ai e pyeti vajzën, pse ajo nuk kishte kërkuar për 
ta marrë atë në vend që ta bënte në atë mënyrë, duke e vjedhur nga shtëpia e saj. 
Thjeshtra e saj tha se ishte për mamin e saj dhe se nëse ajo do të kishte kërkuar 
për të marrë atë, ai nuk do ta kishte lejuar atë. Pastaj ai i tha asaj që të shkonte te 
nëna e saj dhe se do të flisnin për këtë më vonë, kur ajo të kthehej në shtëpi.

Ajo u kthye në shtëpi në orën 8 pasdite dhe babai i saj me të vazhduan 
bisedën, për shkak se ai donte t’i tregonte se ajo që kishte bërë ishte e keqe dhe se 
ajo duhet ta kishte kërkuar në vend që ta vidhte  nga shtëpia dhe ta ҫonte te nëna 
e saj. Thjeshtra u përgjigj se ajo donte që korniza me foto të ishte në shtëpinë 
e nënës së saj. I.M. pastaj e qortoi atë që të mos gënjente duke thënë se ajo që 
kishte bërë ishte e trishtueshme dhe e keqe dhe se ajo gjithmonë duhet të tregonte 
të vërtetën, sepse ai nuk e toleronte gënjeshtrën dhe se të gjitha problemet do të 
zgjidheshin në mënyrën si ato ishin zgjidhur deri tani. I.P. në mënyrë të vendosur 
thekson se në këtë rast I.M. nuk e goditi të bijën dhe as që e ka parë ndonjëherë 
ta ketë goditur atë. Ajo thotë se I.M. ka temperament dhe ndonjëherë bërtet kur ai 
çmon se diçka ishte e gabuar, por se ai nuk është me të vërtetë i prirur për dhunë 
fizike, apo për të goditur fëmijët. I.P. vë në dukje se thjeshtra e saj, në përgjithësi 
është shumë e ndjeshme në lidhje me nënën e saj dhe menjëherë fillon të qajë në 
lidhje me ndonjë gjë që ka të bëjë me të.”
18. Pas intervistave, kërkuesja e parë u kthye tek i ati; I.M. me ndërhyrjen e një 

punonjësi të qendrës lokale të mirëqenies sociale.
19. Më 19 shkurt 2011, kërkuesja e parë, me iniciativën e kërkueses së dytë, u 

vizitua nga një psikiatër në Spitalin Psikiatrik për fëmijët dhe të Rinjtë në 
Zagreb. Pjesa përkatëse e vëzhgimeve psikiatrike parashikon si më poshtë:
“Fëmija ishte me nënën në polici dhe raportoi incidentin (në 1 shkurt 2011), 

ku nëna dhe ajo, pohojnë se nuk ishte hera e parë që babai e ka keqtrajtuar, edhe 
pse jo aq shumë fizikisht sesa psikologjikisht....

Gjatë intervistës me vajzën është e dukshme se mërzitet shumë kur përmendet 
babai, ajo ka frikë prej tij, “vazhdimisht mendon se ai do ta godasë përsëri dhe 
do të donte të qëndronte  me mamanë”. I ati e kërcënon vazhdimisht se “ai do 
t’i shkurtojë flokët, nëse ajo qan dhe duke përmendur të ëmën ... ‹ai shpesh e 
mallkon dhe përdor shprehje vulgare ndaj nënës së saj, e cila kishte raportuar në 
polici ... (intervista u realizua në fillim vetëm  me mamanë e vajzës dhe pastaj 
vetëm me vajzën; fëmija gjatë bisedimeve ishte gjatë gjithë kohës mes lotëve dhe 
kafshonte thonjtë e saj....
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Vajza thotë se kujton se “u pyet kur ishte e vogël me cilin dëshironte të 
jetonte dhe se ajo tha me babin, sepse ai i kishte thënë që të thoshte këtë gjë, por 
tani asaj i vinte keq (ajo është duke qarë gjatë gjithë kohës).

Vajza duket që ka kapacitete të mira intelektuale, ajo funksionon mirë jashtë 
familjes, ajo është një nxënëse shumë e mirë. Nuk ka shenja të çrregullimit 
psikologjik, dhe vajza është aktive në kontakte, me përjashtim, kur ajo mërzitet 
dhe flet shpejt, kur ngrihet tema e babait dhe marrëdhëniet e tij me të (etj. ekziston 
një përshtypje e frikës së fortë ndaj babait) .

Duke pasur parasysh kompleksitetin e situatës familjare (babai u rimartua 
dhe fëmija jeton me të, gruan e tij të re, vajzën e saj nga martesa e parë, ndërsa 
nëna ka gjithashtu një partner të ri me të cilin ajo ka një djalë. Nga traumatizimi i 
dukshëm i fëmijës, i cili ndoshta zgjat një kohë të gjatë, rekomandohet të merret 
një vlerësim psikiatrik i saj.

Deri atëherë ... unë rekomandoj që vajza të  shkojë te një psikolog ...
Dg. fëmijë e abuzuar, T 74.8 “

20.  Më 5 mars 2011, kërkuesja e dytë dërgoi kërkuesen e parë në një psikolog në 
Zagreb i cili, ndër të tjera, ka bërë vërejtjet e mëposhtme:
“Intervistat, të cilat janë kryer vetëm me nënën e vajzës dhe me vajzën veç 

nënës, treguan se fëmija ka frikë nga babai i saj, sepse ai psikologjikisht dhe 
nganjëherë edhe fizikisht abuzon me të....

Vajza ... thotë se ajo do të jetojë me kënaqësi me mamanë e sa,j nëse ajo do 
të mundej, dhe se babai flet keq për të ëmën....

Rezultatet tregojnë se fëmija është e lidhur emocionalisht me mamanë e saj 
dhe mendon se babai nuk e do, ka frikë prej tij, nuk i besoni atij, mendon se nuk 
është e drejtë që babai vazhdimisht i bërtet edhe kur nuk është  faj i saj. Dëshira 
e saj më e madhe është të jetojë me nënën e saj dhe familjen e saj dhe e ka të 
vështirë për t’u kthyer në shtëpinë e babait të saj. Ajo identifikohet  me nënën e 
saj dhe mendon se ato janë shumë të ngjashme.

Përfundimet: Vajza është fëmijë i traumautizuar, me aftësi të mirë mendore 
mbi mesataren, ka vetë-kontrollit të fortë, neuroticisëm, efekte depresive, tepër 
e ndjeshme, e shqetësuar, me kompleks të fortë inferioriteti. Është diagnostikuar 
me dridhje diskrete.

Unë rekomandoj trajtim psikologjik dhe, në qoftë se duhet, këshillim psikiatrik. 
21.  Më 30 mars 2011 Zyra e Prokurorit të Shtetit Komunal të Zarës (Općinsko 

državno odvjetništvo u Zadru, këtej e tutje “Prokurori i Shtetit”) njoftoi kërkuesen 
e dytë që në të njëjtën ditë me incidentin e 1 shkurt 2011, ishte akuzuar para 
gjykatës Komunale Zadar për kryerjen e veprës penale të lëndimeve trupore 
të përcaktuara në nenin 98 të Kodit Penal (për përshkrim më të hollësishëm të 
rrjedhës së këtyre procedurave shih paragrafët 35-51 më poshtë).

22. Në të njëjtën ditë, 30 mars 2011 kërkuesja e dytë nisi procedurën civile 
para Gjykatës Komunale Zadar për të kërkuar anulimin e marrëveshjeve të 
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kujdestarisë të përcaktuara në gjykimin e gjykatës të datës 24 gusht 2007 
(shih paragrafin 10 më lart, për përshkrim më të hollësishëm të rrjedhës së 
këture  procedurave shih paragrafët 60-81 më poshtë).

23.  Më 22 prill 2011, kërkuesja e dytë dërgoi përsëri kërkuesen e parë, në të 
njëjtin psikolog (shih paragrafin 20 më lart), i cili ka vërejtur si më poshtë:
“... Intervista me fëmijën është zhvilluar pa praninë e nënës së saj.
Në kontakt të heshtur, me efekte depresive, bashkëpunuese, kafshon thonjtë e saj, 

herë pas here qan. Ne përsëri patëm një bisedë mbi ngjarjet e 1 shkurtit 2011, gjatë të 
cilës fëmija është abuzuar psikologjikisht dhe fizikisht nga babai i saj, të cilin ajo në 
prani të nënës së saj e raportoi në polici.

Fëmija thotë se ky nuk ishte një incident i izoluar dhe se ajo ka frikë nga babai i saj, 
sepse ajo ishte vazhdimisht, që nga momenti që filloi të jetojë bashkë me të, e ekspozuar 
ndaj dhunës psikologjike dhe, herë pas here, edhe dhunës fizike. Ajo thotë se në raste të 
shumta ai e kishte kërcënuar se do ta godiste atë, nëse ajo kafshonte thonjtë e saj dhe se 
do t’i merrte telefonin celular. Më parë, ajo ishte më shumë e frikësuar nga dhuna fizike 
e babait të saj, por nëna e inkurajoi atë duke i thënë të mos ketë frikë dhe të “durojë 
në momente të vështira”. Fëmija thotë se asaj nuk i pëlqen të jetojnë bashkë me të atin, 
sepse ai e kërcënon, i thotë se do ta rrahë. Ajo thotë se nëna e do atë më shumë, nuk e 
keqtrajton atë dhe është e mirë me të. Ajo përdor shtypjen dhe ‘harrimin’ si mekanizma 
mbrojtës....

Fëmija thotë se babai i  bërtet asaj pothuajse çdo ditë, e  mallkon, i tregon se ajo 
është një “budallaqe, lopë, derr, dhi, hajdute, dhe se ajo vazhdimisht e sfidon atë”. Ajo 
thotë se kjo sjellje e pafytyrë nga babai i saj është rralluar, pasi ajo e raportoi atë në 
polici.

Fëmija thotë se babai e ka kërcënuar atë se nëpërmjet «njerëzve të tij: “ajo nuk do 
të dëgjonte apo shikonte nënën e saj. Ai e kërcënon atë se do t’i shkurtojë flokët, nëse ajo 
qan te nëna e saj.

Fëmija pretendon se babai e detyron të hajë çdo gjë që ai vë në pjatë dhe se ajo 
nganjëherë vjell për shkak të kësaj. Nëse ajo refuzon të hajë çdo gjë, babai i mban mjekrën 
dhe i hedh ushqimin në gojën. Nëse ajo reziston, ai hedh ushqimin mbi fytyrën e saj.

Pasi ajo e raportoi atë në polici, babai e kontrolloi veten për disa ditë dhe pastaj 
përsëri filloi të bërtiste, por në një shkallë më të vogël. Ai nuk i fuste ushqim në gojën, 
por ajo duhet të hante çdo gjë që ai i vinte në pjatë. Ndonjëherë, ajo duhet të hajë diçka 
që nuk e pëlqen, gjë të cilën nëna e saj nuk e pëlqen.

Fëmija është i vetmuar në shtëpinë e babait, sepse ajo kalon kohën vetëm me gjysmë-
motrat e saj, miqtë e saj nuk janë të lejuar ta vizitojnë, pasi gjysmë-motra e vogël mund 
të sëmuret. Pas shkollës, babai e lejon atë të takojë miqtë vetëm për një gjysmë ore. Ajo 
ka vizituar një nga miqtë e saj vetëm një herë.

 Ajo mendon se babai i saj është më i rreptë me të, sesa me  gjysmë-motrën e saj.
Unë kuptova se babai flet keq për nënën dhe partnerin e saj të ri në sy të fëmijës, se 

ajo ka rroba të ndryshme në shtëpinë e nënës së saj dhe të babait dhe se babai i hodhi në 
kosh atletet që ajo i mori si dhuratë për ditëlindje nga nëna dhe partneri i saj

E pyetur për partneren e babait të saj, ajo thotë se ajo nuk e detyron atë për të 
ngrënë, nuk e ka goditur, e ndihmon me detyrat e shtëpisë, dhe i lan flokët.

Fëmija tregon dëshirë të madhe për të jetuar me nënën e saj, sepse ajo është 
emocionalisht më e afërt me të, nëna e mbështet atë në momente të vështira, ka shumë 
miq në lagjen e saj dhe nëna e inkurajon atë që të kalojnë kohë me ta, me nënën e saj ajo 
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kalon  mirë dhe ndjehet e sigurt. E pyetur në lidhje me sjelljen e partnerit të nënës së saj, 
fëmija thotë se ai është i mirë me të dhe  përpiqet ta ushqejë, i  blen dhurata, ai është i 
këndshëm dhe është bukur të flasë me të.

Në pyetjen, në qoftë se ajo do të jetojë me nënën e saj, dhe të lejohet për të parë 
babanë jashtë orarit të ndëshkimit të urdhëruar nga gjykata, ajo thotë se është e sigurt 
se nëna e saj do ta lejojë të shohë babanë, sa herë që ajo do të dëshironte për ta bërë 
këtë dhe thotë se “ajo do të donte të shkonte në shtëpinë e mamasë së saj menjëherë dhe 
përgjithmonë».

Gjetjet dhe rekomandimet: Në mënyrë për të parandaluar zhvillimin e pasojave 
të pakthyeshme psikopatologjike për shkak të abuzimit të vazhdueshëm, është e 
rekomanduar që fëmija të largohet menjëherë nga familja ku ajo aktualisht jeton dhe 
kujdestaria t’i kalojnë nënës.

Ndjekje psikologjike, dhe nëse është e nevojshme, psikiatrike është gjithashtu e 
rekomanduar. “
24.  Më 4 maj 2011, kërkuesja e dytë mori sërish kërkuesen e parë në polici për të 

raportuar një rast tjetër të abuzimit nga babai i saj, i cili i kishte bërë presion 
për të ndryshuar deklaratat e mëparshme të bëra para policisë dhe ekspertëve. 
Pjesa përkatëse e procesverbalit të policisë të intervistës së zhvilluar me 
kërkuesen e parë në këtë rast parashikon si më poshtë:
“Kjo intervistë u krye në lidhje me sjelljen e papërshtatshme të të atit të 

fëmijës I.M.
Fëmija ka deklaruar se disa ditë më parë, e dashura e babait të saj e pyeti nëse ajo 

kishte vizituar një zonjë të caktuar në Zagreb me mamin e saj. Ajo u përgjigj se kishte 
qenë një herë. Ajo e kishte pyetur për atë që ajo kishte folur me atë grua në Zagreb dhe 
pse ajo nuk i kishte thënë asgjë në lidhje me të babait të saj. Ajo u përgjigj se ajo kishte 
harruar ta përmendte. Pas kësaj babai e mori në celular dhe i kërkoi të shkonte në 
kafenenë e tij ... menjëherë. Kur ajo kishte arritur aty, ai kishte filluar t’i bërtiste, duke e 
pyetur se pse ajo kishte folur kundër tij dhe pse ajo nuk i kishte thënë se kishte qenë në 
Zagreb. ... Pasi i kishte thënë se ajo ishte duke gënjyer si një qen, i tha asaj të largohej.

... Më pas babai kishte vazhduar ta pyeste nëse ajo me të vërtetë donte të jetonte me 
nënën e saj dhe ajo iu përgjigj se po. Disa ditë më parë, ai i kishte thënë se ajo nuk do të 
jetonte me nënën e saj para të ishte tetëmbëdhjetë vjeçe.

Fëmija, gjithashtu thotë se ai ka deklaruar se do ta raportojë mamanë e saj, që e ka 
dërguar në një mjek në Zagreb dhe se ajo [nëna] do të marrë një padi penale për këtë. 
Ai, gjithashtu i tha se do ta dërgojë në një psikolog, ku ajo do të duhet të thotë se ai nuk 
e kishte goditur dhe se është i mirë me të.

Sot, ai e kishte pyetur përsëri, nëse ajo me të vërtetë donte të jetonte me nënën e saj 
dhe ajo i është përgjigjur edhe një herë që ajo donte të jetonte me nënën e saj.

Kjo intervistë u krye në prani të nënës së fëmijës  ... “
25. Më 7 maj 2011 babai i kërkueses së parë e mori atë në një psikiatri në 

Poliklinikën për Mbrojtjen e Fëmijëve në Zagreb të cilët, pas konsultimit të 
mendimeve të 19 shkurtit, 5 marsit dhe 22 prillit 2011 (shih paragrafët 19, 
20 dhe 23 dhe më lart ) kanë intervistuar kërkuesen e parë, në vërejtjet e tyre 
vunë në dukje, ndër të tjera, si në vijim:
“Është e qartë se fëmija është shumë e rënduar nga konflikti i prindërve të saj 
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dhe nga pamjaftueshmëria e komunikimit të tyre të ndërsjellë, e cila shpesh shkon 
përmes saj. Vajza më tepër tregon dashuri, sesa frikë ndaj të atit. Megjithatë, kur 
u pyet se çfarë ka ndodhur më 1 shkurt 2011, ajo nuk donte të fliste për këtë; ajo 
ishte e ngarkuar emocionalisht, kështu që unë nuk insistova. Ajo lirisht shprehu 
pakënaqësinë e saj duke thënë se asaj nuk i pëlqen, kur babai ngrinte zërin e tij. E 
pyetur se kur ndodhte kjo, ajo përgjigjet: “Kur bëj diçka të keqe”.

Ajo është duke funksionuar mirë në shkollë, thotë se ka shumë miq .., se në vend 
të nënës së saj, ajo ka gjithashtu edhe miqtë dhe i pëlqen të shkojë atje, por ajo ndihet 
rehat në shtëpi me babain e saj, sepse ajo shkon shumë mirë me  të bijën e partneres së 
re të babait...

Statusi i saj mendor është i dominuar nga barra emocionale e konfliktit të prindërve 
të saj, nga tensioni lartë emocional, nevoja për të qenë pranë me nënën e saj (të cilët 
ajo dëshiron ta kënaqë duke qenë me të) dhe, në marrëdhëniet me babain, nga konflikti 
i besnikërisë.

Unë jam i mendimit që vajza ishte e tërhequr në konfliktin e besnikërisë dhe është 
shumë e ngarkuar nga mosmarrëveshjet e prindërve të saj dhe nga  konflikti rezultoi në 
presion të lartë emocionale, ankth dhe mbindjeshmëri.

Unë rekomandoj që prindërit t’i nënshtrohen këshillimit familjar dhe mundësisht më 
pas edhe terapisë familjare, së bashku me vajzën e tyre. «
26.Më 6 qershor 2011 babai e dërgoi kërkuesen e parë, përsëri në të njëjtin 

psikiatër i cili, për aq sa është e përshtatshme, vuri në dukje:
“Intervista me vajzën u krye vetëm. Fëmija thotë se ajo ndihet mirë, se ajo nuk mund 

të ndërpresë shkollën në fund, por se nuk ka vështirësi në shkollë. Ajo shkon mirë edhe 
me gruan e babait dhe partnerin e nënës së saj, dhe përsa i përket gjysmë-vëllezërve dhe 
gjysmë-motrave, ajo i shikon si vëllezërit dhe motrat e vërtetë. Ajo është ende e trishtuar 
për konfliktet e prindërve të saj dhe pamundësisë së tyre për të komunikuar në mënyrë të 
përshtatshme me njëri-tjetrin  dhe stilet e ndryshme të prindërimit. “
27.  Në rrjedhën e procedurës së lartpërmendur të kujdestarisë (shih paragrafin 22 

më lart), gjykata urdhëroi një mendim ekspertësh të kombinuar nga ekspertë të 
psikiatrisë dhe psikologjisë. Prandaj, kërkueset dhe babai i kërkueses së parë 
u ekzaminuan nga ekspertët e mjekësisë ligjore në spitalin neuropsikiatrik në 
Popovača. Në rrjedhën e përgatitjes së mendimit të tyre çdo ekspert ka kryer 
intervista, ndër të tjera, me kërkuesen e parë. Në veçanti, më 1 korrik dhe 
28 shtator 2011, kërkuesja e parë u intervistua nga çdo ekspert, ndërsa më 2 
shtator 2011 ajo ishte intervistuar vetëm nga eksperti psikiatër. Intervistat e 
1 korrikut të vitit 2011 janë kryer pa prindërit e kërkueses së parë, njëra  e 
2 shtatorit 2011, në prani të nënës së saj (kërkueses të dytë), dhe ato të 28 
shtatorit 2011, në praninë e babait të saj.

28. Pjesa përkatëse e procesverbalit të intervistës së 1 korrik 2011 me ekspertin 
në psikiatri parashikon si më poshtë:
“Fëmija thotë se ajo gjithmonë tregon të vërtetën, fjalë për fjalë gjithmonë, dhe se 

ajo ndjehet keq, kur i thonë se ajo është një gënjeshtare si mamaja e saj.
... Ajo shumë qartë artikulon lidhjen emocionale dhe afërsinë me nënën e saj dhe 
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dëshirën për të jetuar me të. ...
Fëmija thotë se dikur ajo u përpoq të bisedonte me babain, për të jetuar me nënën e 

saj, por biseda përfundoi shpejt nga ai, duke i thënë se nuk do të ketë diskutime në lidhje 
me atë temë dhe se ajo do të qëndrojë me të, deri sa ajo të mbushte  tetëmbëdhjetë vjeç. ... 
Ajo thotë se babai i saj është shumë i rreptë dhe se ai shpesh i bërtet dhe e fyen, gjë e cila 
e bën atë të ndihet në siklet dhe e frikësuar. Kur ai për herë të fundit e sulmoi, për shkak 
të kornizës, I. dmth partnerja e babait të saj e ndaloi atë, dhe ajo ndjeu të përziera....

Ajo thotë se është ankuar te nëna e saj në lidhje me babain, për këtë arsye ajo shkoi 
në polici me të. Ajo ishte goditur veçanërisht kur punonjësi social erdhi në polici dhe 
bisedoi me nënën e saj, të cilin ajo e dëgjoi duke thënë se nëse ata nuk bien dakord se ku 
do të shkonte vajza e tyre për të jetuar, ajo do të vendosej në shtëpinë e fëmijëve. (Vajza 
ka qarë për një kohë të gjatë më pas).

Kur u pyet se si është të jetosh me babain e saj, ajo tha se do të donte më shumë të 
jetonte me nënën e saj, sepse ishte më e afërt me të. ... “
29.  Pjesa përkatëse e procesverbalit të intervistës së 1 korrikut 2011 me ekspertët 

në psikologji parashikon si më poshtë:
“Babi është kështu, kështu. Kur ai është në humor të mirë, është i mirë. Kur ai 

nuk është në humor të mirë ai nuk është i mirë. Kur më detyron të ha unë vjell.“...
‘Mami është e madhe, e mirë, e drejtë dhe nuk më godet mua. Ajo nuk më 

kërcënon mua. Unë nuk zihem me të aq shumë. Unë jam më e qetë kur jam me 
mamin tim, nuk ka se pse të zihem, unë jam më e qetë. “

... Ajo tha se ajo erdhi në vlerësimin e ekspertëve “, për shkak të asaj që babi 
më ka bërë mua dhe për shkak se unë dua të jetoj me mamin tim. ... Ai kërcënoi 
mua ... “Ajo është duke qarë dhe instiktivisht me lot thotë se babai i saj i hedh 
ushqimin mbi fytyrë si një shaka në mënyrë që ajo  të ndjehet e shëmtuar dhe e 
zënë ngushtë. “Ai më goditi mua një herë ... Ai ka thënë se ai nuk e bëri, por që 
ka bërë vetëm një  gjest kërcënuese me gishtin e tij ...”

Pasi ajo u qetësua, po kthehemi përsëri në këtë incident traumatik.
Ti fillove të qash?
“... Ai ma bëri këtë mua (ajo është duke treguar me dorën e saj në drejtim të 

qafës). Babi më goditi dhe unë qaj kështu dhe unë pothuajse gjithmonë vjell. Ai 
më goditi fort (ajo është duke prekur fytin dhe mjekrën), kështu që unë pothuajse 
vjell gjithmonë ... ‘

“Ai më thirri hajdute dhe unë i thashë se nuk jam dhe pastaj ai më goditi 
në afërsi të syrit (ajo është duke treguar tempullin e majtë). ... Ai më pyeti nëse 
unë do ta bëja atë përsëri (ajo duhet të ndërpritet, sepse flet turbull duke qarë). 
... [Ditën tjetër] ... i thashë mamasë time atë që ai më kishte bërë. Ajo më tha se 
ne mund të shkojnë në polici dhe aty i thashë [se çfarë ndodhi] ... Zonja e Parë 
[police] nuk ishte e mirë. Tjetri [punonjësi social] më tërhoqi dorën duke thënë se 
unë duhet të shkoja me babin tim. Nuk doja të shkoja. Ajo pastaj më tha se nëse 
nëna zihej me babin, ajo do të shkonte në burg dhe unë në shtëpinë e fëmijëve 
(ajo është duke qarë). Unë duhet të shkoja me babain tim. Babi tha se ne nuk do 
të flisnim për këtë ... «...
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‘Dje ai më tha se nuk më ka goditur dhe se ai nuk më ka bërë asgjë mua dhe 
se unë duhet të them të vërtetën. Por ai më goditi mua. Ai gjithashtu më tha se 
kur ai më hidhte ushqimin mbi fytyrën time ishte një shaka, ndërsa unë u  ndjeva 
në siklet. Ai gjithashtu më tha se nëse unë përmend këtë ai do të thërrasë njerkën 
dhe motrën nga njerka për t’u thënë se kjo ishte një shaka, e cila do të më bënte të 
dukesha si gënjeshtare. U ndjeva në siklet dhe e shëmtuar më pas. ...

‘Ai më kërcënoi se do të më shkurtojë flokët, nëse nuk ndaloja të haja thonjtë 
e mi dhe se ai do të më  merrte telefonin tim celular.’

‘Njëherë ne kemi qenë duke udhëtuar në një makinë së bashku ... ai pa mamin 
me partnerin e saj të ri në korsinë tjetër. Ai tha se do t’i fuste të dy në burg dhe 
do t’i vriste ata. Ai i mallkoi ata shumë. Ai u tha atyre shumë gjëra të këqija. ... 
Ditën tjetër, ose pak më vonë, ai tha se me anë të njerëzve të tij, ai do të sigurojë 
që nëna ime dhe unë të mos e shohin ose dëgjojnë më  njëra-tjetrën “.

‘Unë isha në një mjek në Zagreb disa kohë më parë. Ai më pyeti diçka në 
lidhje me shkollën, por ai dukej i keq për mua dhe unë nuk doja të flisja me të dhe 
nuk i thashë të vërtetën. Pas një muaji shkuam te ai përsëri. I thashë se unë kam 
kërkuar  të jetoj me mamin tim, por unë nuk i përmenda se babai im më kishte 
goditur. Pastaj unë kisha frikë nga babai im dhe kam ende, sepse e dija se ai do të 
thoshte se nuk më ka goditur mua .... ‘

“Ai më goditi mua njëherë kur isha e vogël, unë nuk e mbaj mend, një herë...’
‘Ai mërzitet kur unë nuk mund të ha diçka. Kur them diçka [për të justifikuar 

veten] ai më pyet pse nuk e përfill atë. Ai më fyen. Ai më quajti mua një lopë, dhi 
dhe budallaqe. Ai më mallkoi mua. Ai më tha të shkoj në ferr ... ai ma tha këtë 
shumë herë. Ai më tha se nëna ime ishte një prostitutë (ajo është duke qarë) ...

“Mami më thotë se unë nuk mund të bëjë gjëra të caktuara. Ajo nuk më kërcënon 
mua. Ndonjëherë ajo ngre zërin, por ajo e bën atë rrallë dhe atëherë unë nuk e përsëris 
më atë gjë. “
30. Pjesa përkatëse e procesverbalit të intervistës së zhvilluar në 2 shtator 2011  

me psikatër ekspert parashikon si më poshtë:
“Kjo intervistë është bërë me vajzën dhe nënën së bashku në mënyrë që 
të vëzhgojmë ndërveprimin e tyre të përbashkët. Gjatë intervistës është e 
dukshme se vajza është disi më e tërhequr dhe serioze se gjatë intervistës së 
mëparshme....
Në një moment vajza ka një reagim të fortë emocional. Vajza shprehet (duke 
qarë) se ajo do të donte të festonte ditëlindjen e saj të rradhës në shtëpinë e 
mamasë së  saj... duke pasur parasysh se ajo kishte festuar ditëlindjen e vitit 
të kaluar me babain e saj. Nëna nuk ka arritur të qetësojë  vajzën tërësisht ose 
të lehtësoj zhgënjimin e saj. Në vend të kësaj, ajo vetë dukej e shqetësuar dhe 
e irrituar, pothuajse e humbur.”

31.  Pjesa përkatëse e procesverbalit të intervistës të 28 shtator 2011 me psikiatër 
ekspert parashikon si më poshtë:
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“Kjo intervistë është bërë me vajzën dhe babain së bashku në mënyrë që të shihej 
ndërveprimi i tyre i përbashkët. Gjatë intervistës është e dukshme se vajza është 
disi më e tërhequr dhe e thellë në mendimet e saj, duke i përmbajtur ato. ... E 
pyetur nëse ajo do të donte të ndryshonte diçka, thotë se ajo do të donte të jetonte 
me nënën e saj dhe se ajo dëshiron të jetë në gjendje të zgjasë kohën që ajo kalon 
me të, pra se ajo dëshiron të qëndrojë me të më gjatë. Duhet thënë se vajza reagon 
emocionalisht (ajo është duke qarë). Në rrjedhën e saj nuk ka asnjë kontakt të 
ndërsjellë në mes të vajzës dhe babait të saj, nuk ka asnjë kontak me sy as babai nuk 
përpiqet ta qetësojë atë. Secili [mban] për veten e vet, sytë e tij fikse përpara.“
32. Pjesa përkatëse e procesverbalit të intervistës të 28 shtator 2011 me psikologun 

ekspert parashikon si më poshtë:
“Ajo i thotë atit të saj: “Unë do të doja të jetoja me mamin tim dhe të  vendos 
kur duhet të bëhen vizitat, për të shkuar me mamin ose babin tim (ajo është 
duke qarë). Babai shton: “Kjo do të jetë më mirë ...”
Në pyetjen e drejtpërdrejtë nëse ajo e ka pyetur  babain e saj në lidhje me të, 
ajo thotë se  nuk e ka bërë. Ajo shton se njëherë ajo e pyeti babain  e saj [për 
këtë] dhe se ai ka thënë se ajo nuk do të shkojë te e ëma e saj...”

33.  Më 27 tetor 2014, kërkuesja e parë shkroi në vijim në esenë e saj në shkollë:
“...ata të gjithë mendojnë se më njohin, por ata nuk e dinë se nuk njohin as 

1/3 time. Ata më gjykojnë nga suksesi im në shkollë, por kjo nuk është ajo që unë 
jam në të vërtetë. Ata nuk e dinë se çfarë po ndodh, ata më shohin mua si një 
vajzë të lumtur, por unë jam e kundërta e kësaj. Unë jetoj me babin tim që kur 
isha gjashtë vjeç dhe që nga ajo ditë unë dua të shkoj të jetoj me nënën time ... 
Babi më thotë se nuk do të më lejojë të shkoj deri sa unë të jem 18 vjeç ... Prej 
disa kohësh tashmë më ngushëllon prerja e vetes ... plagët nuk janë të dukshme, 
vetëm kur kam luajtur volejboll apo ndonjë sport tjetër me topi dhe kur krahu im 
bëhet i kuq, atëherë ato janë të dukshme. “
34. E alarmuar nga pranimi i kërkueses së parë për vetë-plagosjen në esenë e 

shkollës, më 22 nëntor 2014 kërkuesja e  dytë  e coi në të njëjtën psikologe 
e cila e kishte ekzaminuar atë më 5 mars dhe 22 prill 2011. Në vërejtjet e saj 
psikologia vërejti si në vijim :
“Vajza erdhi e shoqëruar nga nëna e saj, sepse nëna kishte  mësuar  për vetëplagosjen 

e vajzës së saj e cila [vajza]  e kishte  shkruar në një ese në shkollë ... 27 October 2014.

Intervista:
Depresive, e shqetësuar në fillim ... me të folur të rrjedhshme. Ne po flasim në 

mungesë të nënës.
Pas divorcit të prindërve të saj, vajza  jetonte me nënën e saj. Ajo thotë se ishte 

periudha më e lumtur në jetën e saj. Ajo jeton me babain e saj nga koha që ajo ishte 
gjashtë vjeç ... Marrëdhëniet në familje i  ka përshkruar si kontradiktore, ajo ka frikë 
nga babai i saj. Ajo deklaron se ka pësuar shantazh emocional nga gjyshja nga ana 
e  babait të saj dhe të kërcënime dhe shantazh emocional nga i ati i saj, si dhe abuzim 
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në rastin  e babait, për të cilat ka raport mjekësor dhe të policisë. Ajo thotë se kur ajo 
ishte gjashtë vjeç, ajo për shkak të të qenit e  manipuluar dhe e  frikësuar nga babai 
i saj, ka deklaruar gjatë marrjes në pyetje nga ekspertë  mjeko-ligjorë [në rrjedhën e 
procedurave të shkurorëzimit] se ajo donte  të jetonte  me babain e saj. Ajo thotë se babai 
i saj i tha asaj të thoshte ashtu, por se ajo nuk e dinte se çfarë do të thoshte. Nga miratimi 
i vendimit [në procedurat e divorcit] ajo jeton me babain e saj, ajo ka vuajtur për shkak 
se me nënën e saj dhe partnerin e saj ajo ka marrëdhënie të ngushtë dhe të besuar. Që 
nga ajo kohë ajo ka shprehur dëshirën për të jetuar me nënën e saj, por pavarësisht nga 
të gjitha deklaratat e saj [për këtë qëllim] ... [autoritetet]  nuk e kanë marr parasysh . .. 
Në sajë të mbështetjes dhe të kuptuarit të nënës së saj  ajo është ende funksionale [dmth 
arrin të jetojnë normalisht], por është e pakënaqur që  nuk mund të jetojë me nënën e saj. 
Ajo thotë se është e pakënaqur, se ajo nuk e kupton pse autoritetet [përkatëse] e kanë 
injoruar atë dhe se ata nuk e kuptojnë se sa shumë janë duke e abuzuar atë duke mos 
marrë masat e duhura.

Në esenë e saj në shkollë (e cila u paraqit) ajo përmendte se  kishte prerë veten në 
krahët e saj. Shoqja e saj e ndihmoi për të mjekuar plagët. Kur u pyet se pse ajo e ka 
bërë këtë, ajo i pergjigjet se kjo ishte për shkak se ajo u  ndje e pafuqishme për të duruar 
presionin e vazhdueshëm në familjen e të  atit të saj, konfliktet e vazhdueshme, paaftësia 
për të menaxhuar kohën e saj dhe mohimin e jetesës me nënën e saj, e cila do ta bënte 
atë të lumtur. Sjellje të tjera të përmendura në pikat e esesë për zhvillimin e çrregullt, 
frika nga errësira, ankthi-depresioni, dhe çrregullimi për të kontrolluar emocionet. Këto 
nuk janë të lidhura me moshën e pjekurisë, por tregojnë simptoma post-traumatike të 
stresit, çrregullime emocionale të shkaktuara nga frustrimet e vazhdueshme dhe abuzimi 
i  fëmijës....

Në esenë e saj shkollore (e cila u paraqit) ajo përmend se  kishte prerë veten në 
krahët e saj. Shoqja e saj e ndihmoi për të mjekuar plagët. Kur u pyet se pse ajo e ka 
bërë këtë, ajo i pergjigjet se ajo ishte vajza që për vite me rradhë është e ngarkuar nga 
ekzaminimet e ekspertëve, procedurat gjyqësore, intervista në qendrën e  mirëqenies 
sociale dhe me shpresën se dikush më në fund do të dëgjonte  dëshirën e saj për të 
jetuar  me nënën e saj, sepse nga mosha gjashtë vjeçe ajo është e pakënaqur që  po 
jeton  me babain e saj. Ajo gëzon mbështetjen e nënës dhë të partnerit të saj, të cilët janë 
mbështetës, por ka frikë se ajo nuk do të jetë në gjendje të jetojë me ta ende për një kohë 
të gjatë. Ajo është e pakënaqur për shkak se babai i saj vazhdimisht zihet me të dhe nuk 
do që ajo të jetë e lumtur (si ajo do të ishte nëse ajo do të jetonte me nënën e saj. Ajo e 
urren gjendjen e saj, ku ajo është e detyruar të jetojë me babain e saj. Ajo dëshiron të 
bëhet një avokate dhe ajo kurrë nuk do të lejojë që fëmija i saj  të vuajë si ajo për shkak 
se nuk është e lejuar të zgjedhë me cilin ... do të jetojë”.

Ajo është e ngatërruar, me ankth ... emocionalisht e vuajtur, mosbesuse, depresive, 
e frikësuar, dhe reduktimi i kontrollit  të impulseve e probleme me përballimin e stresit 
janë diagnostikuar në të. Këto simptoma janë të lidhura me pamundësinë për të 
kontrolluar dëshirat e saj, për t’i planifikuar dhe organizuar. Pavarësisht përcaktimevetë 
mëparshme  mbi kapacitetin  mbimesatar, vihet re reduktimi i nivelit të hapjes dhe nevoja 
për përvoja të reja. Kjo është ndoshta për shkak të pengimit të vazhdueshëm të lirisë së 
saj të veprimit. Pavarësisht pengesave të vazhdueshme ajo është ende e gatshme për të 
luftuar për veten e saj. Ajo është empatike.

Ajo ka shumë të zhvilluar mekanizmat e mbrojtjes. Megjithatë, simptomat e stresit 
post-traumatik janë zbuluar gjithashtu.
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Konkluzione:
Elementet e tronditjes së fortë psikike janë diagnostikuar (stresit post-

traumatik), të cilat janë, sipas pohimeve të saj, për shkak të frustrimit të shkaktuar 
nga abuzimi nga ana e babait të saj dhe autoriteteve që kanë injoruar dëshirën  e 
saj për të jetuar me nënën e saj, dhe [të cilat shërbejnë] mbrojtur atë nga vuajtjet 
dhe ndjenja e pafuqisë, të cilat ajo i redukton nga çrregullimi duke lënduar veten. 
“

C.  Procedura penale
1.  Procedura penale për lëndim trupor

35.  Siç është përmendur më lart (shih paragrafin 21), më 30 mars 2011, Prokurori 
i Shtetit ka akuzuar babanë e kërkueses së parë para Gjykatës Komunale në 
Zadar për kryerjen e veprës penale të lëndimeve trupore të përcaktuara në 
nenin 98 të Kodit Penal (shih paragrafin 86 më poshtë) gjatë incidentit të 1 
shkurtit 2011.

36.  Më 19 prill 2011, gjykata lëshoi   një urdhër penal që e shpallte atë fajtor dhe 
që i vendoste një gjobë prej 1,820 kuna kroate (HRK).

37. Më 4 maj 2011 babai i kërkueses së parë ka sfiduar rendin penal duke 
argumentuar se faktet në bazë të të cilave urdhëri ishte lëshuar nuk ishin të 
vërteta. Gjykata në përputhje me rrethanat la mënjanë urdhërin e saj penal 
dhe procedurat rifilluan sipas rregullave të procedurës penale të shkurtuar.

38. Seanca e planifikuar për 7 maj 2013 u shty për shkak se as i akuzuari e as 
dëshmitarët e thirrur  nuk u paraqitën.

39. Në seancën e mbajtur më 6 qershor 2013 babai i kërkueses së parë u deklarua 
i pafajshëm dhe dha deklaratën e tij. Ai gjithashtu propozoi që të dëgjohen 
disa dëshmitarë. Kërkueset propozuan që ata të dëgjohen.

40. Në seancën e mbajtur më 23 korrik 2013, gjykata dëgjoi kërkuesen e dytë, një 
nga oficerët e policisë të cilët intervistuan kërkueset në vijim  të incidentit të 
1 Shkurt 2011, mësuesin e kërkueses së parë dhe  Z.M. një psikolog i cili ka 
vepruar si mbikëqyrës i oficerit gjatë zbatimit të masës së parë të mbrojtjes së 
fëmijëve të mbikëqyrjes së ushtrimit të autoritetit prindëror (shih paragrafin 
11 më lart).

41. Polici ka deklaruar se nuk  kishte vënë re ndonjë lëndim të dukshëm në 
kërkuesen e parë gjatë intervistës me të një ditë pas incidentit të 1 shkurtit 
2011. Mësuesi i kërkueses së parë nuk i kishte vënë re plagët. Ai gjithashtu 
dëshmoi se kishte vënë re se kërkuesja e parë dukej e trishtuar një ditë pas 
incidentit dhe se ai foli me të në lidhje me atë për të cilën kërkuesja e parë 
i kishte thënë se babai i saj nuk e kishte goditur atë. ZM, i cili tha se kishte 
biseduar me kërkuesen e parë diku pas incidentit në cilësinë e një individi 
privat dhe në iniciativën e babait të saj, dëshmoi se kërkuesja e parë i kishte 
thënë se babai i saj i kishte bërtitur asaj dhe se ajo kishte frikë se ai do ta 



289

godiste atë, por se ai nuk e kishte bërë. Ai gjithashtu deklaroi se, si psikolog 
i shkollës ai e dinte shumë mirë se si të njihin shenjat e abuzimit tek fëmijët 
dhe se kërkuesja e parë nuk kishte shfaqur shenja të tilla.

42. Më 25 korrik 2013, gjykata vendosi të marrë mendimin e ekspertit nga një 
ekspert mjeko-ligjor për lëndimet e kërkueses së parë.

43. Seanca e planifikuar për 18 shtator të vitit 2013 është shtyrë për shkak se 
dëshmitarët e thirrur nuk arritën të merrnin pjesë në të.

44. Më 23 shtator 2013 eksperti paraqiti mendimin e tij duke thënë se ishte e 
mundur, por nuk mund të përcaktohet me siguri se dëmtimi i kërkueses së 
parë ishte i qendrueshëm gjatë  incidentit të shkurtit 2011. Pjesa përkatëse e 
opinionit të tij qëndron si më poshtë:
“Lëndimi vijues është themeluar në atë kohë nga ekzaminimi mjekësor:
- Hematoma të vogla të qepallës më të ulët të syrit të majtë.
Ky dëmtim nuk përbën një lëndim trupor.
Lëndimi është shkaktuar nga disa sende të forta dhe të hapura. Ai është 

shkaktuar nga një goditje e vetme e intensitetit të ulët.
Mekanizmi i lëndimit mund të korrespondojë me rrjedhën e ngjarjeve siç 

janë përshkruar te mjeku nga pala e dëmtuar gjatë ekzaminimit (goditje nga 
gishtat në sy).

Megjithatë, është për t’u theksuar se lëndimi është përshkruar nga mjeku 
i cili ka kryer ekzaminimin si një hematomë drejt shërimit dmth në procesin e 
zhdukjes, venitjes. Kjo ndodh zakonisht pas një periudhe të caktuar kohe, për 
shembull, disa ditë, pas lëndimit. Nuk është e zakonshme që hematoma të jetë e 
dukshme tashmë në ditën e parë pas lëndimit.
Ajo vijon nga sa më sipër se lëndimi mund të ishte shkaktuar gjatë incidentit në 

fjalë, por kjo lidhje shkakësore nuk mund të përcaktohet me siguri. “
45. Në seancën e mbajtur më 24 tetor 2013, gjykata dëgjoi oficerin tjetër të policisë 

që e kishte intervistuar kërkuesen e parë më 2 shkurt 2011, punonjësin social i 
cili kishte qenë i pranishëm gjatë intervistës në polici dhe mjekun që e kishte 
ekzaminuar atë në atë ditë.

46. Policia dëshmoi se kërkuesja e parë me të vërtetë nuk  kishte kërkuar të 
kthehej në shtëpinë e babait të saj dhe se punonjësi social nga qendra lokale e 
mirëqenies sociale i kishte thënë asaj se ajo do të duhej të rrinte përkohësisht 
në shtëpinë e fëmijëve, nëse ajo nuk pranonte. Ajo gjithashtu dëshmoi se ajo 
nuk  kishte parë shenja të lëndimit të kërkueses së parë. Punonjësja sociale 
dëshmoi se ajo nuk  kishte vënë re shenja të lëndimit të kërkueses së parë. 
Ajo gjithashtu deklaroi se ndërsa ishte e vërtetë se kërkuesja e parë kishte 
kërkuar të mos  kthehej te babai i saj, ajo kishte ndryshuar mendjen, pasi 
ata folën, e nuk e kishte përmendur alternativën e dërgimit të kërkueses së 
parë në shtëpinë e fëmijëve. Mjeku i cili shqyrtoi kërkuesen e parë deklaroi 
se hematoma ndodh më shpejt në fëmijët dhe të rinjtë. Ndërsa ai përjashtoi 
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se dëmtimi mund të jetë shkaktuar nga të qarat dhe fërkimi i syve, ai nuk 
e përjashtoi mundësinë që ajo mund të jetë shkaktuar nga, për shembull, 
goditja nga topi gjatë praktikës së saj të volejbollit. Përfaqësuesi i kërkuesve 
ka përsëritur propozimin e tyre që të dëgjohet kërkuesja e parë.

47. Në mënyrë që të vendosë mbi këtë propozim, gjykata vendosi të konsultojë 
praktikën e dosjes në lidhje me procedurat e kujdestarisë të përmendura më 
lart (shih paragrafin 22 më lart dhe 60-81 më poshtë). Përfundimisht, gjykata 
vendosi të dëgjojë kërkuesen e parë përmes një lidhjeje me video më 1 korrik 
2014.

48. Megjithatë, seanca u shty për shkak se më 30 qershor 2014 babai i kërkueses së 
parë paraqiti një kërkesë për shkarkimin e gjykatësit, që presidenti i gjykatës 
e shkarkoi më 3 korrik 2014.

49. Meqë asnjë prej gjykatave në Zadar  nuk  është e pajisur me një pajisje Lidhje 
me Video, gjykata u  kërkoi autoriteteve policore ta sigurojnë atë. Policia 
informoi gjykatën se do të vërë në dispozicion një pajisje me video lidhje më 
16 tetor 2014. Prandaj, shqyrtimi i kërkueses  së  parë ishte planifikuar për 
atë datë.

50. Megjithatë, më 14 tetor 2014, autoritetet e policisë informuan  gjykatën se 
nuk do të jenë në gjendje të sigurojnë pajisjen më 16 tetor 2014.

51. Sipas Qeverisë, procedurat janë ende në pritje, në varësi të disponueshmërisë 
së pajisjes për Lidhje me Video.  Përpjekjet e kërkuesëve  ngritën procedura 
penale kundër babait të kërkueses së parë për abuzimin e fëmijëve.

52.  Ndërkohë, më 27 prill 2011, kërkuesja e dytë ka paraqitur një ankesë penale 
kundër babait të kërkueses së parë me Prokurorin e Shtetit duke e akuzuar 
atë se ka kryer veprën penale të abuzimit të fëmijëve të përcaktuar në nenin 
213 paragrafi 2 të Kodit Penal (shih paragrafin 86 më poshtë). Në veçanti, 
kërkueseja e dytë argumentoi se ai fizikisht dhe psikologjikisht kishte abuzuar 
me kërkuesen e parë nga: (a) në periudhën prej shkurtit të vitit 2008 dhe prillit 
të vitit 2011, ndër të tjera, mallkimi i saj dhe duke e quajtur me emra, shpesh 
duke e detyruar atë të hante ushqim që ajo nuk e donte si dhe ushqyerjes së 
saj me forcë, kur ajo refuzonte, duke kërcënuar se do ta godiste atë, do ti 
priste flokët e saj të gjatë dhe do siguronte që ajo kurrë nuk do ta shikonte ose 
dëgjonte nënën e saj, duke goditur atë me një furçë flokësh në një rast, etj, 
dhe (b) në 1 shkurt 2011 e goditi atë disa herë në fytyrë dhe shtypi fytin e saj, 
si rezultat i së cilës ajo u diagnostikua më vonë nga një okulist me hematoma 
në qepalla dhe indet e syve.

53. Më 20 qershor 2011, prokurori i shtetit ka kërkuar nga gjykatësi hetimor 
i Qarkut të Gjykatës së Zarës (Županijski sud u Zadru) të : (a) pyesë të 
dyshuarin, (b) të marrë dëshmitë nga partnerja e tij dhe nga kërkuesja e dytë 
dhe partneri i saj, dhe (c) të urdhërojë një mendim të kombinuar të ekspertëve 
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nga ekspertë të psikiatrisë dhe psikologjisë.
54. Më 29 shtator 2011, Zyra e Avokatit të Shtetit në vetvete urdhëroi një mendim 

të kombinuar të ekspertëve nga ekspertë të caktuar gjyqësor të psikiatrisë dhe 
psikologjisë. Më 4 tetor 2011, është vendosur që urdhri të lihej mënjanë pasi 
u  zbulua se mendimi i tillë i kombinuar i ekspertëve është marrë tashmë në 
kontekstin e procedurave të sipërpërmendura  të kujdestarisë (shih paragrafin 
22 më lart dhe paragrafët 60-81 më poshtë).

55. Më 16 janar 2012, Prokurori i Shtetit hodhi poshtë ankesën penale të kërkueses 
së dytë duke gjetur se nuk kishte elemente të mjaftueshëm për të dyshuar se 
i ati i kërkueses kishte kryer veprën penale për të cilën kërkuesja e kishte 
akuzuar. Duke bërë kështu që Zyra e Prokurorit të Shtetit të drejtonte vetëm 
një pjesë të ankesës së saj në lidhje me abuzimin e dyshuar të kërkueses së 
parë në periudhën ndërmjet shkurtit 2008 dhe prillit të vitit 2011 dhe jo në 
pjesën që lidhet me incidentin e 1 shkurt 2011. Pas shqyrtimit të deklaratave 
të dhëna më parë  në polici nga i dyshuari dhe partnerja e tij, kërkueses 
së dytë dhe partnerit, opinionet e 19 shkurtit të Psikiatrit të saj dhe 7 maj 
2011, opinioni i psikologut të 5 mars 2011 dhe mendimin e kombinuar të 
ekspertëve të 29 dhjetorit 2011 (shih paragrafët 16-17, 19-20 dhe 25 më 
lart dhe paragrafët 69-70 më poshtë), Prokurori i Shtetit ka dhënë arsyet e 
mëposhtme për vendimin:
“Duke analizuar faktet e mësipërme rrjedh se sjellja e të dyshuarit ose 

sjellja e kërkueses së dytë nuk mund të konsiderohet si abuzim i vetëdijshëm 
dhe i qëllimshëm emocional ose fizik i fëmijëve, por si praktikë, domethënë për   
pamjaftueshmërinë prindërore dhe reaksionin e shkaktuar nga konflikti i prindërve 
mbi kujdestarinë e fëmijës, vazhdimit konflikte të gjatë, të qëndrueshme, të 
përbashkëta, të pazgjidhura dhe kapacitete të kufizuar të prindërve ...

Duke pasur parasysh sa më sipër ... nuk ka asnjë dyshim të arsyeshëm se I.M. 
i dyshuari ka kryer veprën penale për të cilën ishte akuzuar ... “
56.  Kërkuesja e parë dhe e dytë pastaj vendosën të marrin përsipër ndjekjen nga 

prokurori i shtetit si palë të lënduara në rolin e (ndihmëse) prokurorë. Akti 
i Procedurës Penale kërkon që të akuzuarit të merren në pyetje para se të 
akuzohen, më 25 janar 2012, kërkueset i kërkuan  një gjyqtari hetues (Sudac 
istrage) të Gjykatës së Qarkut Zadar të pyeste të atin e kërkueses të parë ‘.

57. Me një vendim të datës 9 shkurt 2012 gjyqtari hetues rrëzoi kërkesën e 
kërkuesve duke qenë se faktet e dhëna nga kërkueset nuk përbënin veprën 
penale të abuzimit të fëmijëve. Duke vepruar kështu ai u mbështet në 
mendimin e kombinuar profesional të ekspertëve të mjekësisë ligjore të 
psikiatrisë dhe psikologjisë së 29 dhjetorit 2011 të marra në procedurën e 
kujdestarisë (shih paragrafët 69-70 më poshtë). Pjesa përkatëse e atij vendimi 
parashikon si më poshtë:
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“...sjellja inkriminuese nuk mund të konsiderohet si abuzim [mendimi i ekspertëve 
të kombinuar] nuk e ka konfirmuar diagnozën e fëmijës së abuzuar. Kjo 
ndikohet shumë  nga rekomandimi që ndryshimi i vendbanimit të fëmijës nuk 
është i këshillueshëm. Sikurse diagnoza është themeluar, rekomandimi lidhur 
me vendbanimin e fëmijës do të kishte qenë sigurisht shumë i ndryshëm. “

58. Më 21 shkurt 2012 një panel prej tre anëtarësh i Gjykatës së Qarkut Zadar 
ka hedhur poshtë një apel nga ana e kërkueses kundër vendimit të gjykatësit 
hetuese. Pjesa përkatëse e atij vendimi parashikon si më poshtë:
“Fëmija është nën mbikëqyrjen nga qendra lokale sociale e mirëqenies. 

Prandaj është e qartë se në qoftë se i dyshuari do të sillej në mënyrë të pahijshme 
ose të papërshtatshme në drejtimin e saj si prind, qendra do të kishte reaguar. 
Duhet të ketë patur arsye pse fëmija i ishte dhënë në kujdestari  babait të saj. Nëse 
do të ketë ndonjë ndryshim në rrethanat e çështjes, vendimi gjithashtu mund të 
ndryshohet. Sipas mendimit të ekspertëve nuk janë gjetur elementë të abuzimit ... “
59. Më 24 maj 2012, Gjykata Kushtetuese (Ustavni sud Republike Hrvatske) 

shpalli të papranueshme ankesën e mëvonshme kushtetuese të kërkuesve. 
Ajo u shpreh se vendimet e kontestuara të Gjykatës së Qarkut Zadar nuk 
ishin të ndjeshme ndaj rishikimit kushtetues. Gjykata Kushtetuese ka shpallur 
vendimin e saj për përfaqësuesin e kërkuesve në 3 korrik 2012.

D. Procedurat e kujdestarisë
60. Ndërkohë, më 30 mars 2011 kërkuesja e dytë ngriti një padi civile në 

Gjykatën Komunale të Zadarit kundër babait të kërkueses së parë me synimin 
për të ndryshuar marrëveshjet e kujdestarisë dhe të aksesit të urdhëruara në 
aktgjykimin e gjykatës së njëjtë e 24 gushtit të vitit 2007 (shih paragrafin 10 
më lart ). Në veçanti, ajo kërkoi që kujdestaria e kërkueses të parë ti jepej 
asaj. Në të njëjtën kohë kërkuesja e dytë i kërkoi gjykatës të lëshojë një masë 
të përkohshme që do ti japë asaj kujdestarinë e kërkueses së parë në pritje të 
rezultatit përfundimtar të procedurës kryesore.

61. Gjykata konsideroi kërkesën e kërkueses së dytë si padi civile për ngritjen e 
procedurës jo kontestuese, pasi ajo konsideron se rregullat mbi procedurën 
jokontestuese dhe jo ato që janë për procedurë të rregullt civile duhet të 
zbatohen në çështje të tilla. Ajo ka mbajtur seanca dëgjimore më 29 prill dhe 
16 maj 2011.

62.  Qendra lokale për punë sociale ka marrë pjesë në këto procedura si një palë 
sui generis me qëllim mbrojtjen e interesave të kërkueses së parë.

63. Në seancën e mbajtur më 29 prill 2011, përfaqësuesi i kërkueses së dytë 
insistoi që të merren masa të përkohshme. Përfaqësuesi i qendrës lokale të 
mirëqenies sociale ka deklaruar se situata në familjen e kërkueses së parë ishte 
shumë komplekse, që prindërit e saj kanë paraqitur ankesa të shumta penale 
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kundër njëri-tjetrit dhe që të dy prindërit duhet të shqyrtohen nga ekspertë të 
mjekësisë ligjore. Ai gjithashtu theksoi se qendra nuk mundej në atë kohë të 
jepte rekomandime në lidhje me masën e përkohshme të kërkuar për shkak 
se një rekomandim i tillë mund të jepet vetëm pas përfundimit të procedurës 
së vlerësimit të familjes nga një ekip profesionistësh të punësuar në qendër. 
Përfaqësuesja e kërkueses së dytë u përgjigj se qendra  kishte qenë në dijeni 
të incidentit të 1 shkurtit 2011 dhe megjithatë nuk ndërmori asnjë veprim për 
adresimin e situatës në familjen e kërkueses së parë. Prandaj, ajo këmbënguli 
në lidhje me kërkesën për lëshimin e masës së përkohshme.

64.  Më 12 maj 2011, qendra lokale për punë sociale dorëzoi raportin e saj dhe 
rekomandimet në gjykatë. Në vazhdën e përgatitjes së tyre pasi  intervistuan 
kërkuesen e dytë dhe babanë e kërkueses së parë më 3 dhe 4 maj të vitit 2011, 
kanë vizituar shtëpitë e tyre dhe kërkuan një opinion nga shkolla e kërkueses 
së parë. Pjesa përkatëse e raportit të qendrës parashikon si më poshtë:
“Pretendimet e prindërve të fëmijës të cilët akuzojnë njëri-tjetrin për abuzimin 

e fëmijës janë të pamundur për të verifikuar, as një përfundim i thjeshtë nuk mund 
të bëhet vetëm në bazë të intervistave me ta, ose në bazë të vizitave në familjet 
e tyre.

Ekziston përshtypja se prindërit, të ngarkuar me marrëdhëniet e tyre të 
përhershme të tensionuara dhe nevojën e secilit prej tyre për të jetuar me fëmijën, 
me vetëdije apo pa vetëdije, vendosën veten dhe nevojat e tyre të parat,dhe nuk 
morrën parasysh mirëqenien dhe nevojat e fëmijës.

Masa për mbrojtjen e fëmijëve e mbikëqyrjes së ushtrimit të autoritetit 
prindëror tashmë është urdhëruar në lidhje me prindërit gjatë procedurat e 
divorcit, nga 1 nëntori deri më 31 gusht të vitit 2008.

Duke pasur parasysh se komunikimi në mes të prindërve është përkeqësuar 
përsëri, e cila sjell tensionet negative të cilat mund të jenë të dëmshme për 
zhvillimin emocional të fëmijës, si dhe duke pasur parasysh faktin se ata janë 
përsëri përballë procedurave gjyqësore, qendra është në një proces të vendosjes 
së të njëjtës njësi matjeje  me qëllim të mbrojtjes së të drejtave dhe mirëqenies 
së fëmijës me të cilin qendra do të monitorojë marrëdhëniet e babait me fëmijën 
dhe [në implementimin e të cilit] ata do të këshillohen se si të përmirësojnë 
komunikimin mes tyre dhe nënës dhe për të forcuar kompetencat e tyre prindërore.“
65.  Qendra për punë sociale rekomandoi një vlerësim të kombinuar të ekspertëve 

të aplikueses së parë dhe prindërve të saj me qëllim të krijimit të kapaciteteve 
të tyre prindërore dhe pasojat e mundshme të sjelljes së tyre për zhvillimin 
e saj fizik dhe mendor. Ata shtuan se gjendja familjare e kërkueses së parë 
ishte e ndërlikuar, por që në atë moment nuk kishte asgjë për të sugjeruar se 
kjo ishte kërcënuese për jetën. Pjesa përkatëse e rekomandimit të Qendrës për 
punë sociale parashikon si më poshtë:
“Pasi ka kryer procedurën e vlerësimit të familjes ... është konstatuar se prin-
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dërit shprehin pikëpamje të kundërta për sa i përket abuzimit dhe neglizhimit të 
fëmijës së tyre të përbashkët. Nëna akuzon babain për abuzimin e fëmijës [nëse], 
ai ka abuzuar fëmijën fizikisht dhe emocionalisht, duke penguar kontaktet e saj me 
nënën dhe duke përdorur metoda të papërshtatshme për rritjen e fëmijës. Babai 
akuzon nënën se ajo ka neglizhuar interesat e fëmijës nga sjelljet e saj, ajo nuk 
paguan për mirërritjen e fëmijës, nuk vjen në shkollë për t’u konsultuar me mësuesit 
ose për takime prindërish dhe se fëmija është duke u manipuluar nga nëna....

Duke pasur parasysh dokumentacionin mjekësor në dispozicion të 
qendrës, parashtresat, inspektimet në terren të kryera te babai dhe te nëna dhe 
intervistat me ta, ne rekomandojmë që prindërit dhe fëmija  t’i nënshtrohen një 
vlerësimi të ekspertëve të kombinuar psikiatrik dhe psikologjik, për të vlerësuar 
përshtatshmërinë e tyre për kujdesin e mëtejshëm për vajzën e tyre dhe pasojat e 
mundshme të sjelljes së tyre në zhvillimin e saj psikofizik.

Është e vërtetë se situata në familje është komplekse. Megjithatë, nuk ka asnjë 
tregues se për momentin jeta e fëmijës është në rrezik në familjen e të atit të saj. “
66. Me vendimet e 16 majit dhe të 6 dhe 16 qershorit 2011 gjykata urdhëroi 

një mendim të kombinuar të ekspertëve nga ekspertë të mjekësisë ligjore 
të psikiatrisë dhe psikologjisë, të cilët ishin për të vlerësuar: (a) kapacitetet 
prindërore të kërkueses të dytë dhe babait të kërkueses të parë, (b) gjendjen e 
kërkueses të parë, dhe (c) nëse kërkuesja e parë kishte qenë e ekspozuar ndaj 
abuzimit dhe, nëse po, nga kush.

67.  Me një vendim të datës 7 qershor 2011, gjykata ka refuzuar të nxjerrë një masë 
të përkohshme të kërkuar nga kërkuesja e dytë (shih paragrafin 60 më lart). 
Gjykata shqyrtoi raportin e okulistit të 2 shkurtit 2011, mendimet e psikiatërve 
të 19 shkurtit dhe 7 majit 2011 dhe mendimet e psikologut të 5 marsit dhe 22 
prillit të vitit 2011 (shih paragrafët 13-14, 19-20 , 23 dhe 25 më lart). Ajo, 
gjithashtu ka konsultuar praktikën në dosjen e procedimit penal për lëndime 
trupore dhe ka shqyrtuar raportin dhe rekomandimin e qendrës sociale lokale 
të mirëqenies së 12 majit 2011 (shih paragrafët 64-65 më lart). Ajo gjeti se, në 
kuadrin e mendimeve kontradiktore të psikiatërve, urdhri penal kundër babait 
të kërkueses të parë që nuk u bë i formës së prerë dhe rekomandimi i qendrës 
lokale të mirëqenies sociale, në atë pikë pretendimet se kërkuesja e parë ishte 
dëmtuar nga babai i saj nuk ishin të besueshme mjaftueshëm për të justifikuar 
largimin e saj të menjëhershëm dhe të përkohshëm nga paraburgimi i tij. Në 
mënyrë të veçantë, gjykata vendosi si më poshtë:
“... Nuk është bërë mjaftueshmërisht e besueshme se një masë e tillë është e 

domosdoshme për parandalimin e dhunës, ose rrezikun e dëmit të pariparueshëm 
duke pasur parasysh se për momentin mbetet e paqartë dmth e diskutueshme nëse 
fëmija ishte subjekt i abuzimit nga babai i saj ose ishte manipuluar nga nëna e 
saj ... “
68.  Më 2 mars 2012 County Court Zadar (e Županijski sud u Zadru) hodhi poshtë 
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një apel nga kërkuesja e dytë dhe la në fuqi vendimin e shkallës së parë.
69.  Më 29 dhjetor 2011, ekspertët mjeko-ligjorë paraqitën mendimin e tyre (shih 

paragrafin 66 më lart) në Gjykatën Komunale Zadarit. Sipas mendimit të tyre, 
ekspertët gjetën se si kërkuesja e dytë dhe i ati i kërkueses të parë kishin 
kapacitet prindëror të kufizuar dhe vuanin nga çrregullime të personalitetit 
(të dy ishin emocionalisht të paqëndrueshëm dhe babai i kërkueses të parë 
edhe narcistik). Për sa i përket kërkueses së parë, ekspertët gjetën se ajo ishte 
e traumatizuar emocionalisht nga ndarja e prindërve të saj dhe konflikti i tyre 
i ndërsjelltë dhe mungesa e komunikimit. Në vend që ta mbronin atë nga 
konflikti, prindërit e kishin vënë në mes të tij dhe e kishin manipuluar, nganjëherë 
deri në nivelin e abuzimit emocional. Prandaj, ekspertët rekomanduan që 
kërkuesja e parë dhe prindërit e saj të marrin pjesë në terapi përkatëse. Ata më 
tej konstatuan se kërkuesja e  parë ishte e pakënaqur ndaj babait të saj dhe 
idealizonte nënën e saj, të cilën ajo shihte si një «mike» dhe shprehu dëshirën 
për të jetuar me të. Ekspertët ishin të mendimit se kjo dëshirë për të qenë të 
afërt me nënën e saj mund të arrihet përmes (më shumë) kontakteve të gjera 
në mes kërkueses së parë dhe të dytë. Në qoftë se pas një viti të terapisë së 
rekomanduar kërkuesja e parë ende do të donte të jetonte me nënën e saj, ata  
rekomanduan që të merret një tjetër mendim i kombinuar i ekspertëve.

70.  Ekspertët nuk u përgjigjën në pyetjen e gjykatës nëse kërkuesja e parë kishte 
qenë e ekspozuar ndaj abuzimit dhe, nëse po, nga kush (shih paragrafin 66 
më lart). Konkluzionet e tyre ishin: (a) që kërkuesja e parë duhet, megjithatë, 
për momentin, të vazhdojë të  jetoj me babain e saj duke ruajtur kontakte të 
gjera me nënën e saj, (b) që të dy prindërit e saj dhe ajo duhet t›i nënshtrohen 
një trajtimi terapeutik dhe këshillimi , (c) për të vazhduar me mbikëqyrjen e 
ushtrimit të autoritetit prindëror, masa për mbrojtjen e fëmijëve të vendosura 
nga qendra lokale e mirëqenies sociale (shih paragrafin 82 më poshtë), dhe (d) të 
rishqyrtojë kërkuesen e parë dhe prindërit e saj pas një viti. Në veçanti, ekspertët 
arritën në përfundimin:“Ne nuk gjejmë ndonjë indikacion kundër që fëmija të 
jetojë me babain e saj. Rekomandimi ynë është se, për momentin, nuk është e 
nevojshme ose e dëshirueshme për të ndryshuar vendbanimin e fëmijës, që do 
të thotë, se fëmija duhet të vazhdojnë të jetojnë me babain e saj. “

71.  Pas një kërkese të kërkueses të dytë, me një vendim të datës 27 korrik 2012, 
Gjykata Komunale Zadar ka emëruar G.Š. një avokat praktikant në Zadar, për 
të vepruar si një përfaqësues i veçantë për kërkuesen e parë dhe të përfaqësojë 
interesat e saj në procedurë, siç kërkohet nga neni 9 paragrafi 1 të Konventës 
Evropiane për Ushtrimin e të Drejtave të Fëmijëve (shih paragrafin 94 më 
poshtë).

72. Pas një apeli nga ana e babait të kërkueses të parë, më 26 tetor 2012, Gjykata 
e Qarkut Zadar anuloi këtë vendim dhe ia ktheu çështjen. Ajo u shpreh se 
gjykata e shkallës së parë kishte dështuar për të vendosur nëse interesat 
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e kërkueses të parë ishin vërtet në kundërshtim me interesat e (një nga) 
prindërve të saj, e cila ishte një parakusht i domosdoshëm për emërimin e 
përfaqësuesit të posaçëm.

73. Me një vendim të datës 13 nëntor 2012, qendra për punë sociale lokale emëroi 
të njëjtin person për të vepruar si kujdestar ad litem i kërkueses së parë, në 
pajtim me nenin 167 të Ligjit të Familjes (shih paragrafin 84 më poshtë).

74.  Gjykata Komunale Zadar  ka mbajtur seanca të mëtejshme për rastin më 6 
shtator dhe 11 dhjetor 2012 dhe 8 mars 2013.

75. Në dëgjimin e fundit, gjykata dëgjoi ekspertë të cilët kishin përgatitur 
mendimin e kombinuar të ekspertëve të 29 dhjetorit 2011. Ata ekspertë, ndër 
të tjera, deklaruan: (a) se mendimi i tyre ndërkohë ishte vjetëruar për shkak 
se një vit dhe dy muaj kishin kaluar nga koha që e kishin përgatitur atë, (b) 
nuk ishin përgjigjur në pyetjen e gjykatës nëse kërkuesja e parë ka qenë e 
ekspozuar ndaj abuzimit, sepse ishte detyra e autoriteteve gjyqësore dhe jo e 
tyre për ta bërë këtë vlerësim, dhe ( c) ka qenë e parëndësishme me cilin prind 
kërkuesa e parë duhet të jetojë në qoftë se prindërit e saj do të sillen mirë.

76. Me një vendim të datës 30 prill 2013, Gjykata Komunale e Zadar e hodhi 
poshtë peticionin e kërkueses të dytë kundër masave të kujdestarisë dhe të 
aksesit të përcaktuara në vendimin e 24 gushtit 2007. Kërkuesja e dytë dhe 
kujdestari i kërkueses  së parë e apeluan.

77.  Më 15 nëntor 2013, Gjykata e Qarkut Zadar anuloi vendimin e shkallës 
së parë për fakte jo të plota dhe ia ktheu çështjen. Ajo udhëzoi gjykatën e 
shkallës së parë për: (a) të vlerësuar nëse vendimi se babai i kërkueses së parë 
për veprën penale të lëndimit trupor ndaj saj ishte bërë i formës së prerë, (b) 
të vlerësojë nëse kërkuesja e parë ishte në gjendje për të kuptuar rëndësinë 
e procedurës dhe, nëse është kështu, të lejojë atë për të shprehur mendimin 
e saj dhe për të marrë dëshminë, (c) të vlerësojë nevojën për të caktuar një 
përfaqësues të posaçëm për kërkuesen e parë, dhe (d) të marrë mendimin dhe 
rekomandimin nga qendra lokale e mirëqenies sociale.

78. Në procedurën e rifilluar, më 18 nëntor 2013, Gjykata Komunale Zadar 
ndërpreu procedurën jo-kontestuese dhe vendosi se procedura do të vazhdojë 
sipas rregullave të procedurës civile (të rregullt). Gjykata sqaroi se kërkesa 
e kërkueses së dytë për të ndryshuar rregullat e kujdestarisë dhe të aksesit 
të përcaktuara në vendimin e saj të datës 24 gusht 2007 (shih paragrafin 10 
më sipër), nëse pranohet, domosdoshmërisht do të sjellë një vendim të ri për 
pagesën e mirërritjes nga prindi tjetër, e cila ishte një çështje që nuk mund 
të vendoset në një procedurë jo-kontestuese, por vetëm në një procedurë të 
rregullt civile. Kjo nuk do të thotë se aktet procedurale të ndërmarra deri më 
tani kanë humbur vlefshmërinë e tyre ose bëhen të parëndësishme.

79.  Më 27 shkurt 2014, kërkuesja e dytë depozitoi një kërkesë për mbrojtjen e së 
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drejtës për një proces, brenda një kohe të arsyeshme në lidhje me kohëzgjatjen 
e procedurës.

80. Më 9 korrik 2014, kryetari i Gjykatës Komunale të Zadarit hodhi poshtë 
kërkesën e kërkueses së parë.

81. Duket se procedurat aktualisht, përsëri janë në pritje para Gjykatës Komunale 
Zadar si gjykatë e shkallës së parë.

Procedurat para qendrës lokale të mirëqenies sociale
82.  Në vazhdën e incidentit të 1 shkurtit 2011, më 22 shtator 2011 qendra lokale 

për punë sociale përsëri (shih paragrafin 11 më lart) lëshoi   një vendim duke 
urdhëruar masën për mbrojtjen e fëmijës, atë të mbikëqyrjes së ushtrimit të 
autoritetit prindëror në lidhje me kërkuesen e parë. Masa u vendos për një 
periudhë prej një viti dhe, me vendim të qendrës së 1 Tetor 2012, u shtri më 
tej edhe për gjashtë muaj, deri më 31 mars 2014, kur ajo ishte ndërprerë.

83. Në raportin e saj përfundimtar të 30 marsit 2014, të mbikëqyrjes së zyrtarit 
(a psikologut) janë përmbledhur rezultatet e masës në kushtet e mëposhtme:
Qëllimi i masës ishte për të inkurajuar sjellje të duhura prindërore me qëllim 

parandalimin dhe minimizimin e efekteve negative të tyre kontradiktore në 
marrëdhënien, në zhvillimin psikofizik të fëmijës ... Në këtë kuptim  parakushte 
për komunikim të përshtatshëm mes prindërve janë krijuar, në mënyrë që 
për momentin nuk ka konflikt të hapur (por vetëm për shkak se prindërit e 
kanëshmangur atë). Në veçanti, prindërit respektojnë orarin e vizitave. Ata bënë 
disa lëshime me njëri-tjetrin nga koha në kohë. Megjithatë, prindërit janë ende në 
konflikt, ata ende nuk komunikojnë, shumica e komunikimit të tyre shkon përmes 
fëmijës ose me anë të mesazheve të shkruara. Pikërisht në këtë mënyrë ata janë 
duke shpërfillur nevojat dhe forcën e saj për t’u marrë me diçka me të cilën ajo 
nuk duhet të merret në moshën e saj (ose në çdo moshë tjetër për atë çështje). Të 
dy prindërit mendojnë se ata janë duke bërë atë që është më e mira për fëmijën e 
tyre, duke harruar se konflikti i tyre është pengesa kryesore për zhvillimin normal 
psikofizik dhe funksionimin e fëmijës së tyre. ... Nëna mendon se fëmija duhet të 
jetë me të dhe se dëshira e fëmijës, e cila gjithashtu shpreh dëshirën për të qenë me 
të, duhet të respektohet. Babai mendon se roli i tij është për të mbrojtur fëmijën 
nga ndikimi negativ i nënës dhe për të siguruar stabilitetin e saj. Këto pamje janë 
në rregull, por çështja e vetme është se  secili prej tyre ndikon negativisht në 
fëmijën, duke luftuar për pikëpamjet e tyre. Për një kompromis njëri duhet të jetë 
gati për të braktisur pjesërisht pikëpamjet e tij, por ata nuk janë të gatshëm për ta 
bërë këtë. Sipas mendimit tim, të dy prindërit kanë një marrëdhënie të mirë me 
fëmijën; Ata të dy përpiqen të kalojnë një kohë të mirë me të. Ata ndryshojnë në 
një farë mase në metodat e tyre dhe stilet prindërore, nëna është tolerante dhe ka 
zhvilluar një marrëdhënie miqësore me vajzën e saj, e cila gjithashtu mund të jetë 
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një strategji për të ‘fituar’ fëmijën, ndërsa babai është më shumë impulsiv me një 
tendencë për ta orientuar  në rolin tradicional të babait, i cili nuk do të jetë një 
problem në qoftë se ata do të bashkëpunojnë ...

Secili prej tyre kundërshton, se roli i prindit tjetër është gjithashtu i 
rëndësishëm për fëmijën, por ata të dy e gjejnë të rëndësishme që fëmija të jetojë 
me ta, duke menduar se në këtë mënyrë ata do të zvogëlojnë ndikimin e dëmshëm 
që  ‘prindi tjetër ka mbi fëmijën “. Kjo do të thotë se problemi kryesor është 
konflikti i pazgjidhur i prindërve dhe prindërit ndoshta duhet të punojnë në atë 
jashtë qendrës së mirëqenies sociale. Kur ata do të jenë në gjendje të bisedojnë me 
njëri-tjetrin dhe, kur ata ta kuptojnë se cilat nga veprimet e tyre janë të dëmshme 
për fëmijën (dhe rrjedhin nga konflikti i tyre personal), atëherë ata do të jenë në 
gjendje të funksionojë më mirë. Në këtë aspekt mendoj se masa e  mbikëqyrjes 
nuk mund të sjellë zgjidhje më të mirë për ata për problemet që kanë. “

II. LIGJI PËRKATËS DHE PRAKTIKA E BRENDSHME

A.  Kodi i Familjes
1.  Dispozitat përkatëse

84.  Dispozitat përkatëse të Ligjit të Familjes të 2003 (Fletore Zyrtare nr 163/03 
me ndryshimet e mëvonshme - këtej e tutje “2003 Ligji i Familjes”), i cili 
ishte në fuqi në mes të 22 korrik 2003 dhe 1 shtator 2014, vijon si më poshtë:

PJESA E TRETË
PRINDËRIT DHE FËMIJËT

II.  TË DREJTAT DHE DETYRIMET NDËRMJET PRINDËRVE DHE 
FËMIJËVE

1.  Të drejtat dhe detyrat e fëmijës
Neni 88

“Prindërit dhe anëtarët e tjerë të familjes nuk duhet t’ia nënshtrojnë fëmijën 
degradimit

Neni 89
(1) Fëmija ka të drejtë të kërkojë mbrojtjen e të drejtave të  tij para autoriteteve 

përkatëse, të cilat duhet të informojnë qendrën e  mirëqenies sociale të saj.
(2) Fëmija ka të drejtë të ketë një kujdestar të posaçëm në rastet e përcaktuara 

me këtë ligj.
(3) Kujdestari i posaçëm caktohet nga qendra për punë sociale në rastet kur një 

autoritet tjetër i vendos për shkeljen e të drejtës së fëmijës, dhe nga gjykata, 
kur qendra për punë sociale është kompetente për të vendosur mbi të drejtën 
e fëmijës.
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(4) Kujdestari i posaçëm duhet të paraqesë një raport mbi përfaqësimin e fëmijës 
me kërkesë të, dhe brenda afatit kohor të përcaktuar nga organi që e ka 
emëruar atë.

(5) Në procedurat ku përfshihen vendimet në interes të fëmijës ka të drejtë të 
informohet në mënyrë të duhur të rrethanave përkatëse të çështjes, të marrë 
këshilla dhe të shprehë pikëpamjet e tij ose të saj, dhe të jetë i informuar për 
pasojat e mundshme të [ato] tyre. Pikëpamjeve etë [fëmijës] do t’i jepet pesha 
e duhur në përputhje me moshën dhe pjekurinë e tij ose të saj. “

2.  Përgjegjësia prindërore
Neni 102

“Gjykata, pas një peticioni nga ana e prindit, fëmijës ose qendrës së mirëqenies 
sociale, do të lëshojë një vendim të ri për kujdestari dhe qasje të të  drejtave, dhe 
nëse duhet të jetë, në elementet e tjera të përgjegjësisë prindërore, në qoftë se në 
thelb kanë  ndryshuar rrethanat që e kërkojnë. “
3.  Masat për mbrojtjen e të drejtave dhe mirëqenies së fëmijës

Neni 109
“(1)  Qendra për punë sociale urdhëron mbikëqyrjen e ushtrimit të autoritetit 

prindëror, kur gabimet dhe lëshimet janë të ndryshme dhe të shpeshta, ose kur 
prindërit kanë nevojë për ndihmë të veçantë në edukimin e fëmijës së tyre.
(2) ...
(3) Programi i mbikëqyrjes mund të vendosë fëmijën në shtëpi fëmije për një 

ditë e gjysmë, ose për një ditë të plotë, duke iu dërguar fëmijën prindërve 
dhe institucioneve shëndetësore të tjera për trajtimin dhe ndihma të tjera 
profesionale.

(4) Mbikëqyrja do të urdhërohet për një periudhë minimale prej gjashtë muajsh. 
... “

PJESA E PESTË
KUJDESTARIA

III.  Kujdestaria në çështje të vecanta
Neni 167

“Me qëllim të mbrojtjes të të drejtave dhe interesave personale dhe financiare 
qendra e mirëqenies sociale do të emërojë kujdestar të posaçëm: ... 6. ... në raste 
të tjera, ku interesat e fëmijës janë në konflikt me ato të prindërve. “

PJESA E TETË
PROCEDURA GJYQËSORE

I. DISPOZITA TË PËRBASHKËTA
Neni 263

“(1)  Dispozitat e kësaj pjese të ligjit përcaktojn rregullat me të cilat gjykatat do të 
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dalin në procedura të veçanta civile të diskutueshme dhe jo të diskutueshme 
dhe të zbatimit dhe të sigurisë procedurave të veçanta kur të vendoset në 
martesore, familjare dhe çështje të tjera të rregulluara me këtë ligj.

(2) Procedurat e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni do të jenë urgjente. “

Neni 269(2)
“Në mënyrë që të ndjekë të drejtat ose interesat e saj, gjykata do të shqyrtojë 

çështjet e statusit, në përputhje me moshën e tij ose të saj dhe pjekurinë dhe [duke 
pasur parasysh fëmijën] mirëqenien, të lejojë fëmijën të shprehë pikëpamjet e tij 
ose të saj para qendrës të mirëqenies sociale ose para gjykatës “.

II.  PROCEDURAT E VEÇANTA CIVILE
3.  Procedura lidhur me masat e mbrojtjes, kujdestarisë, përgjegjësisë 

prindërore të fëmijës
Neni 295

“(1) Para marrjes së vendimit për paraburgim apo përgjegjësisë prindërore, 
gjykata do të marrë një raport dhe rekomandimet e një qendre të mirëqenies 
sociale.

(2) Qendra për punë sociale duhet brenda tridhjetë ditësh të paraqesë në 
gjykatë raportin dhe rekomandimin e referuar në paragrafin 1 të këtij neni. 

(3) ...
“ 2.Jurisprudenca përkatëse 

85. Në gjykimin GZ-994/11-3, 17 mars 2011 Gjykata e Qarkut Bjelovar vendosi 
si më poshtë:

“Kur fëmija me vullnetin e tij të lirë shkoi për të jetuar me prindin tjetër (babai), 
i cili është po aq i aftë të kujdeset për fëmijën si prind (nëna), me të cilin 
fëmija ka jetuar deri tani, dhe fëmija është, duke pasur parasysh moshën e tij 
ose të saj dhe pjekurinë, e aftë për të formuar mendimin e tij ose të saj dhe 
të shprehin pikëpamjet mbi çështje që kanë të bëjnë atë ose të saj, këto janë 
rrethanat që arsyetojnë anulimin e vendimit të mëparshëm të kujdestarisë. “

 
B. Kodi Penal

Dispozitat përkatëse
86. Dispozita përkatëse të Kodit Penal (Kazneni, Gazeta Zyrtare nr 110/97 me 

ndryshimet e mëvonshme), e cila ishte në fuqi nga 1 janar 1998 deri më 31 
dhjetor 2012, parashikon si më poshtë:

Neni 8
“(1) Procedura penale në lidhje me veprat penale duhet të iniciohet nga Zyra e    

prokurorit të shtetit në interes të Republikës së Kroacisë dhe qytetarëve të saj.
(2)  Ajo mund të jepet në mënyrë të veçantë me ligj që procedura penale në 
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lidhje me vepra të caktuara penale duhet të jetë  themeluar mbi një projekt-
ligj privat të aktakuzës, apo se Zyra e Prokurorit të Shtetit duhet të ngrejë 
procedura penale me iniciativën e viktimës. “

Kapitulli dhjetë (X) 

VEPRAT PENALE KUNDËR JETËS DHE SHËNDETIT 
Lëndimi trupor

Neni 98
“Kushdo që i shkakton lëndim trupor personit tjetër ose e dëmton shëndetin e 
një personi tjetër, do të gjobitet apo dënohet me burgim jo më shumë se një vit.”

Ndërmarrja e procedimeve penale për veprat penale të lëndimeve trupore
Neni 102

“Procedura penale për veprën penale të lëndimit trupor (neni 98), përveç rasteve 
kur kryhet ndaj një fëmije ose të miturit, duhet të institucionalizohet me një 
faturë private të aktakuzës.”

Kapitulli gjashtëmbëdhjetë (XVI)
 

 VEPRAT PENALE KUNDËR MARTESËS, FAMILJES DHE RINISË
                          Neglizhimi apo keqtajtimi i një fëmije ose një të mituri

Neni 213
(1)Prindi, prindi birësues, kujdestari, apo personi tjetër i cili neglizhon rëndë 

detyrat e tij për t’u kujdesur për të, ose të rritur fëmijë ose të mitur, dënohet 
me burgim prej gjashtë muajve deri në pesë vjet.

(2) Dënimi i përmendur në paragrafin 1 të këtij neni do t’i jepet prindit, prindit 
birësues, kujdestarit, apo personit tjetër që abuzon me fëmijën apo, detyron 
fëmijën për të kryer punë të papërshtatshme për moshën e tij ose të saj, ose 
punë të tepruar, apo e detyron për të lypur, ose nga lakmia e detyron fëmijën 
të sillet në një mënyrë të dëmshme për zhvillimin e tij ose të saj, ose të 
angazhohet në  aktiviteteve të rrezikshme ose në ndonjë mënyrë tjetër e vë 
fëmijën në rrezik. “

Dhuna në familje
Neni 215a

“Anëtari  i familjes, i cili nga dhuna, abuzimi apo sjellja veçanërisht fyese vë një 
anëtar tjetër të familjes në një pozitë poshtëruese, dënohet me burgim prej 
gjashtë muajve deri në pesë vjet.”
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DOKTRINA
87. Sipas studiuesve ligjorë kroatë, abuzimi, si element konstituiv i një numri 

veprash penale, duke përfshirë veprën penale të abuzimit të fëmijëve, është 
përcaktuar si “shkaktim i qëllimshëm i dhimbjes fizike ose mendore, apo 
dhimbje të intensitetit të rëndësishëm” (shih Željko H orvatić (ed.) , Rječnik 
kaznenog prava Fjalori i Ligjit Penal, masmedia, Zagreb, 2002, f. 664) ose 
“... shkaktimin e qëllimshëm të lëndimit mendor apo fizik në shkallë të 
konsiderueshme. Çfarë përbën shkallë të konsiderueshme të lëndimit fizik ose 
mendor duhet të përcaktohet rast pas rasti. Në bërjen e këtij vlerësimi gjykata 
shpesh  kërkon mendim nga një ekspert në psikiatri “(shih Ana Garačić, 
Kazneni zakon u sudskoj praksi - Posebni dio [Kodi Penal në praktikën 
gjyqësore - Pjesa Speciale]., Organizatori, Zagreb, 2009, fq 375 -376).

88. Për sa i përket veprës penale të dhunës në familje, studiuesit ligjorë kroatë 
kanë shprehur pikëpamjen e mëposhtme (shih op.cit, pp 285-286..):
“Sjellja e dhunuesit është përcaktuar si dhunë, abuzim apo sjellje veçanërisht 

e rëndë. Dhuna duhet të kuptohet në një kuptim më të gjerë [që është] si një 
përdorim i forcës fizike ndaj integritetit fizik të një anëtari të familjes, shtrëngimit 
psikologjik dhe keqtrajtimit të rëndë psikologjik, por edhe si detyrim që të 
drejtohet në objekte të caktuara, nëse anëtari i familjes e sheh atë si shtrëngimi 
fizik. Dhuna nuk është zakonisht një incident i izoluar dhe i vetëm, por sjell 
disa raste dhe ka karakteristikat e aktivitetit të vazhdueshëm. Abuzimi është 
çdo shkaktim i qëllimshëm i dhimbjes fizike ose mendore me intensitet më të 
madh, të shkurtër e lëndim trupor. Abuzimi brenda familjes mund të jetë fizik, 
psikologjik ose emocional, apo seksual. ... Sjellja veçanërisht e pafytyrë përfshin 
përbuzjen e qartë të dhunuesit për, mizorinë dhe arrogancën ndaj anëtarit tjetër të 
familjes. ... Që vepra të konsiderohet e kryer është e nevojshme që, si rezultat i 
sjelljes së dhunuesit, anëtari i familjes të jetë vënë në një pozitë poshtëruese. Ky 
është pozicioni i cili fyen nderin dhe reputacionin, dinjitetin njerëzor dhe vetë-
respektin. Duke vënë një anëtar të familjes në pozitë poshtëruese konsiderohet si 
element objektiv i krimit ... e cila nuk duhet të shoqërohet nga veprime të tjera 
të dhunuesit. Megjithatë, qëllimi i dhunuesit duhet të korrespondojë me sjelljen 
e tij ose të saj. ... “

C.  Mbrojtja ndaj Ligjit kundër Dhunës në Familje
89. Mbrojtja ndaj Ligjit kundër Dhunës në Familje (Zakon o zaštiti od nasilja 

u obitelji, Gazeta Zyrtare nr. 137/09 me ndryshimet e mëvonshme), ndër të 
tjera, përcakton kundërvajtje të dhunës në familje dhe jep sanksione të cilat 
mund të vendosen për personat e dënuar për atë vepër.

90. Neni 20 parashikon se, në qoftë se janë kryer vepra të vogla të dhunës në 
familje ndaj fëmijës, gjykata mund të vendosë ose një gjobë prej të paktën 
HRK 7,000 ose dënim me burg prej të paktën dyzet e pesë ditë. Në rast të 
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recidivizmit gjykata mund të japë një gjobë prej të paktën 15.000 HRK, 
ose dënim me burg prej të paktën gjashtëdhjetë ditë. Gjoba maksimale e 
HRK 50.000 dhe dënimi maksimal me burg prej nëntëdhjetë ditësh janë të 
përcaktuara nga Akti i Kundërvajtjes (Prekršajni zakon, Gazeta Zyrtare nr. 
107/07 me ndryshimet e mëvonshme).

91. Nenet 11-19 të Aktit të Mbrojtjes nga Dhuna në Familje parashikojnë masa të 
ndryshme mbrojtëse, gjykata mund të vendosë përveç ose në mënyrë të pavarur 
nga gjobat e listuara në nenin 20, edhe para fillimit të procedurës për kundërvajtje. 
Neni 12 parashikon masa mbrojtëse të trajtimit të detyrueshëm psikosocial.

D. Akti Gjykatës i vitit 2013
92.  Nën aktin e Gjykatës të 2013-tës  (Zakon o sudovima, Gazeta Zyrtare nr. 

28/13), i cili hyri në fuqi më 14 mars 2013, palët në pritje të procedurës 
gjyqësore, që konsiderojnë se është zgjatur padrejtësisht kanë të drejtë për 
të paraqitur një kërkim, domethënë, “kërkesa për mbrojtjen e së drejtës për 
një proces brenda një kohe të arsyeshme» dhe të kërkojnë nga kryetari i së 
njëjtës gjykatë para së cilës këto procedura janë në pritje për t’i shpejtuar 
duke vendosur një afat kohor prej maksimumi gjashtë muaj, brenda të cilave 
gjykata duhet të marrë vendim. Pala, kërkesa e së cilës nuk ishte shqyrtuar 
brenda gjashtëdhjetë ditëve apo u rrëzua mund të parashtrojë ankesë para 
kryetarit të gjykatës më të lartë.

93. Përveç kësaj, një kërkesë tjetër, domethënë, “kërkesa për pagesën e 
kompensimit të duhur”, është gjithashtu në dispozicion, por vetëm në rastet 
kur gjyqtari i shkallës së parë në këtë rast nuk i është përmbajtur afatit kohor 
për të vendosur  për rastin, të përcaktuar nga kryetari i gjykatës.

III.  LIGJI PËRKATËS NDËRKOMBËTAR
A.  Konventa për të Drejtat e Fëmijës

1.  Dispozitat përkatëse
94.  Dispozitat përkatëse të Konventës për të Drejtat e Fëmijës, e 2 shtatorit 1990, 

e cila ka hyrë në fuqi në lidhje me Kroacinë më 12 tetor 1992 parashikojnë 
si më poshtë:

Neni 12
“1.  Shtetet Palë i garantojnë fëmijës, i cili është i aftë të formojë pikëpamjet 

e tij ose të saj të drejtë të shprehë lirisht këto pikëpamje, për çdo çështje që e 
përfshin fëmijën, duke i vlerësuar ato në përputhje me moshën dhe pjekurinë e 
fëmijës.

2. Për këtë qëllim, fëmijës duhet në veçanti t’i sigurohet mundësia që të dëgjohet në 
çdo procedurë gjyqësore ose administrative, që ndikojnë te fëmija, qoftë drejtpërdrejt, 
qoftë nëpërmjet një përfaqësuesi ose të një organi të përshtatshëm, në mënyrë konsistente 
me rregullat procedurale të ligjit kombëtar. “
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Neni 19
“1.  Shtetet Palë marrin të gjitha masat legjislative, administrative, shoqërore 

dhe edukative për mbrojtjen e fëmijës nga çdo formë e dhunës fizike ose 
mendore, fyerja ose keqtrajtimi, neglizhenca apo trajtimi neglizhent, keqtrajtimi 
ose shfrytëzimi, përfshirë abuzimin seksual, ndërsa në kujdesin e prindit (s), 
kujdestarit ligjor (s) ose çdo person tjetër i cili ka kujdesin e fëmijës.

2. Këto masa mbrojtëse duhet, sipas rastit, të përfshijnë procedura efektive 
për krijimin e programeve sociale për të siguruar mbështetjen e nevojshme 
për fëmijën dhe për ata që kanë kujdesin e fëmijës, si dhe për forma të tjera 
parandalimi dhe për identifikimin, raportimin , referimi, hetimi, trajtimi dhe 
ndjekjeje të rasteve të keqtrajtimit të fëmijës, të përshkruara më lart, dhe, sipas 
rastit, procedurat e ndërhyrjes gjyqësore. “
95.  Preambula e Protokollit Opsional të 19 dhjetor 2011 të Konventës për të 

Drejtat e Fëmijëve në procedurën e komunikimit, Protokoll i cili hyri në 
fuqi më 14 prill 2014, por ende nuk është ratifikuar nga Kroacia, riafirmon 
“statusin e fëmijës si një subjekt i të drejtave dhe si një qenie njerëzore me 
dinjitet dhe me zhvillim të kapaciteteve “.
2.  Komenti i Përgjithshëm Nr. 8 (2006) për të drejtën e fëmijës për mbrojtje 

nga ndëshkimi fizik dhe forma të tjera mizore apo degraduese të dënimit (art 19;.. 
28, paragrafi 2, dhe 37, ndër të tjera)
96.  Pjesa përkatëse e Komentit të Përgjithshëm nr. 8 (2006) për të drejtën e fëmijës 

për mbrojtje nga ndëshkimi fizik dhe forma të tjera mizore apo degraduese 
të dënimit (art 19;. 28, paragrafi 2;. Dhe 37, ndër të tjera), të miratuar nga 
Komiteti për të Drejtat e Fëmijës në sesionin e dyzet e dytë të mbajtur nga 15 
maj deri në 2 qershor 2006 parashikon si më poshtë:

“40.Parimi i mbrojtjes së barabartë të fëmijëve dhe të rriturve nga sulmi, duke 
përfshirë edhe atë brenda familjes, nuk do të thotë se të gjitha rastet e 
ndëshkimit trupor të fëmijëve nga ana e prindërve të tyre duhet të çojë në 
ndjekjen penale të prindërve. Parimi i de minimis -se ligji nuk merret me 
çështje të parëndësishme -siguron që sulmet të vogla në mes të rriturve të 
vijnë në gjykatë vetëm në rrethana shumë të jashtëzakonshme; e njëjta do të 
jetë e vërtetë ndaj sulmeve të vogla për fëmijët. Shtetet duhet të zhvillojnë 
mekanizma efikas të raportimit dhe referimit. Ndërsa të gjitha raportet e 
dhunës ndaj fëmijëve duhet të hetohen në mënyrë të përshtatshme dhe të 
sigurojnë mbrojtjen e tyre nga dëmi i konsiderueshëm, qëllimi duhet të jetë 
për të ndaluar prindërit nga përdorimi i ndëshkimeve të dhunshme ose të tjera 
mizore, apo degraduese nëpërmjet ndërhyrjeve mbështetëse dhe arsimore, 
por jo ndëshkuese.

41.  Statusi i varur i fëmijës dhe intimiteti unik i marrëdhënieve familjare kërkojnë 
që vendimet për të ndjekur penalisht prindërit, ose për të ndërhyrë zyrtarisht 
në familje në mënyra të tjera, duhet të konsiderohen me kujdes shumë të 
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madh. Ndjekja e prindërve, në shumicën e rasteve nuk ka gjasa të jetë në 
interesin më të mirë të fëmijëve të tyre. Kjo është pikëpamja e Komitetit 
dhe ndërhyrje të tjera formale (për shembull, për të hequr fëmijën ose hequr 
dhunuesin) duhet të vazhdojnë vetëm kur ato konsiderohen si të nevojshme 
për mbrojtjen e fëmijës nga dëme të rëndësishme dhe janë në interesin më të 
mirë të fëmijës të prekur. Pikëpamjet e fëmijës së prekur duhet të vlerësohen, 
në përputhje me moshën dhe pjekurinë e tij ose të saj.

42. Këshilla dhe trajnimi për të gjithë ata që janë përfshirë në sistemet e mbrojtjes 
së fëmijëve, duke përfshirë policinë, autoritetet e prokurorisë dhe gjykatat, 
duhet të theksojnë këtë qasje ndaj zbatimit të ligjit. Udhëzimi duhet të 
theksojë se neni 9 i Konventës kërkon që çdo ndarje e fëmijës nga prindërit e 
tij ose të saj duhet të jetë e nevojshme në interesin më të mirë të fëmijës dhe 
t’i nënshtrohet shqyrtimit gjyqësor, në përputhje me ligjin dhe procedurat 
në fuqi, me të gjithë palët e interesuara, duke përfshirë edhe fëmijën e 
përfaqësuar. Kur ndarja konsiderohet të jetë e justifikuar, alternativat për 
vendosjen e fëmijës jashtë familjes duhet të merren parasysh, duke përfshirë 
heqjen e dhunuesit, dënimin me kusht, dhe kështu me radhë. “
3.  Komenti i Përgjithshëm Nr. 12 (2009) mbi të drejtën e fëmijës për t’u 

dëgjuar (neni. 12)
97.  Pjesa përkatëse e Komentit të Përgjithshëm, nr. 12 (2009) në të drejtën e 

fëmijës për t’u dëgjuar e miratuar nga Komiteti për të Drejtat e Fëmijëve në 
sesionin e pesëdhjetë e parë të mbajtur nga 25 maj deri më 12 qershor 2009, 
parashikon si më poshtë:

A.  Analiza ligjore
15. Neni 12 i Konventës përcakton të drejtën e çdo fëmije për të shprehur lirisht 

mendimin e saj apo të tij, për çdo çështje që e prek atë, dhe e drejta pasuese 
që këtyre pikëpamje t’i jepet pesha e duhur, në përputhje me moshën dhe 
pjekurinë e fëmijës. Kjo e drejtë imponon një detyrim të qartë ligjor për 
shtetet palë për të njohur këtë të drejtë dhe për të siguruar zbatimin e saj duke 
dëgjuar pikëpamjet e fëmijës dhe sipas tyre rëndësinë e duhur. Ky detyrim 
kërkon që shtetet palë, në lidhje me sistemin e tyre të veçantë gjyqësor, në 
mënyrë të drejtpërdrejtë të garantojnë këtë të drejtë, ose të miratojnë, ose 
ndryshojnë ligjet në mënyrë që kjo e drejtë të mund të gëzohet plotësisht nga 
fëmija....

1.  Analiza e saktë e nenit 12
(a)  Paragrafi 1 i nenit 12 

(i)  “Do të sigurojnë “
19.  Neni 12, pika 1, parashikon që Shtetet palë “do të sigurojnë” të drejtën e 

fëmijës për të shprehur lirisht pikëpamjet e tij apo të saj. “ Do të sigurojnë” është 
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një term ligjor i forcës së veçantë, i cili nuk lë liri veprimi për diskrecionin e 
shteteve palë. Prandaj, Shtetet palë janë të detyruar rreptë për të ndërmarrë masat 
e duhura për zbatimin e plotë të kësaj të drejte për të gjithë fëmijët. Ky detyrim 
përmban dy elemente në mënyrë që të sigurohet që mekanizmat janë në vend për 
të kërkuar pikëpamjet e fëmijës në të gjitha çështjet që ndikojnë në të dhe për t’i 
dhënë rëndësinë e duhur këtyre pikëpamjeve.

 
(ii)  “I aftë të formojë pikëpamjet e tij ose të saj”
20.  Shtetet palë duhet të sigurojnë të drejtën për t’u dëgjuar për çdo fëmijë “të 

aftë të formojë pikëpamjet e tij ose të saj”. Kjo frazë nuk duhet të shihet si një 
kufizim, por si një detyrim për shtetet palë për të vlerësuar aftësinë e fëmijës 
për të formuar një opinion të pavarur në masën më të madhe të mundshme. 
Kjo do të thotë që shtetet palë nuk mund të fillojnë me supozimin se një 
fëmijë është i paaftë për të shprehur atë ose pikëpamjet e tij. Në të kundërtën, 
shtetet palë duhet të marrin me mend se një fëmijë ka kapacitet për të formuar 
pikëpamjet e tij apo të saj dhe të njohin se ai ose ajo ka të drejtë ti shprehë ato; 
nuk është detyrim i fëmijës të provojë kapacitetin e tij ose të saj.

21.  Komiteti thekson se neni 12 nuk imponon asnjë kufi moshe mbi të drejtën e 
fëmijës për të shprehur pikëpamjet e tij ose të saj, dhe dekurajon Shtetet palë 
për të futur kufizime moshe ose në ligj ose në praktikë e cila do të kufizojë të 
drejtën e fëmijës për t’u dëgjuar në të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me të ......

(iv) “Në të gjitha çështjet që kanë ndikim te fëmija”
26.  Shtetet palë duhet të sigurojnë se fëmija është në gjendje të shprehë 

pikëpamjet e tij apo të saj “në të gjitha çështjet që kanë ndikim” te ai ose 
ajo. Kjo përfaqëson një kualifikim të dytë të kësaj të drejte: fëmija duhet të 
dëgjohet, nëse çështja në diskutim ndikon te fëmija. Ky kusht themelor duhet 
të respektohet dhe kuptohen gjerësisht....
v)  “Duke u dhënë peshën e duhur në përputhje me moshën dhe pjekurinë e fëmijës 

28.  Pikëpamjeve të fëmijës duhet t’u “jepet pesha e duhur në përputhje me moshën 
dhe pjekurinë e fëmijës”. Kjo klauzolë i referohet kapacitetit të fëmijës, e cila 
duhet të vlerësohet për t’i dhënë rëndësinë e duhur pikëpamjeve të saj apo 
të tij, ose për të komunikuar me fëmijën mënyrën në të cilën këto pikëpamje 
kanë ndikuar në rezultatin e procesit. Neni 12 përcakton se thjesht duke 
dëgjuar fëmijën është e pamjaftueshme; pikëpamjet e fëmijës duhet të merren 
parasysh seriozisht kur fëmija është i aftë për formimin e saj ose të tij.

29.  ...
30. Maturimi i referohet aftësisë për të kuptuar dhe për të vlerësuar implikimet 

e një çështje të veçantë, dhe për këtë arsye duhet të merren parasysh gjatë 
përcaktimit kapacitetin individual të një fëmije. Maturimi është i vështirë për 
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t’u përcaktuar; në kontekstin e nenit 12, është kapaciteti i një fëmije për të 
shprehur pikëpamjet e tij ose të saj mbi çështjet në mënyrë të arsyeshme 
dhe të pavarur. Ndikimi i çështjes për fëmijën duhet gjithashtu të merret 
në konsideratë. Sa më i madh ndikimi i rezultatit në jetën e fëmijës, më i 
rëndësishëm vlerësimi i duhur i pjekurisë së atij fëmije.

31. Konsideratë duhet t’i kushtohet nocionit të kapacitetit në zhvillim e fëmijës, 
si dhe drejtimit dhe udhëzimeve nga prindërit (...)....

(b)  Paragrafi 2 i nenit 12
(i) E drejta “për t’u dëgjuar në çdo procedurë gjyqësore ose 

administrative, që ndikojnë te fëmija”
32. Neni 12, paragrafi 2, përcakton se mundësitë për t’u dëgjuar duhet të 

jenë të siguruara në mënyrë të veçantë “në çdo procedurë gjyqësore ose 
administrative, që ka të bëjë me fëmijën”. Komiteti thekson se kjo dispozitë 
zbatohet për të gjitha procedurat përkatëse gjyqësore që kanë të bëjnë me 
fëmijën, pa kufizim, duke përfshirë, për shembull, ndarjen e prindërve, 
kujdestarisë, kujdesin dhe birësimin, ...
(ii)  “Ose direkt, ose nëpërmjet një përfaqësuesi ose një organi të përshtatshëm”

35.  Pasi është vendosur që fëmija të dëgjohet, ai ose ajo do të duhet të vendosë 
se si do të dëgjohet: “ose direkt, ose nëpërmjet një organ përfaqësues dhe të 
përshtatshëm”. Komiteti rekomandon që, kudo që të jetë e mundur, fëmijës 
duhet t’i jepet mundësia që të dëgjohet në çdo procedurë të drejtpërdrejtë.

36. Përfaqësuesi mund të jetë prindi, një avokat, apo një person tjetër (ndër të tjera, 
një punonjës social). Megjithatë, duhet theksuar se në shumë raste (civile, 
penale ose administrative), ka rreziqe të një konfliktit të interesit midis fëmijës 
dhe përfaqësuesit të tij, më të dukshme (prindi).Nëse dëgjimi i fëmijës bëhet 
përmes një përfaqësuesi, është me rëndësi të madhe që pikëpamjet e fëmijës 
të jenë transmetuar në mënyrë korrekte për të marrë vendimin përfaqësuesi. 
Metoda e zgjedhur duhet të përcaktohet nga fëmija (ose nga autoriteti përkatës 
sipas nevojës) sipas asaj ose gjendjes së tij të veçantë. Përfaqësuesit duhet 
të kenë njohuri të mjaftueshme dhe të kuptuarit e aspekteve të ndryshme të 
procesit të vendim-marrjes dhe përvojë në punën me fëmijët.

37.  Përfaqësuesi duhet të jetë i vetëdijshëm se ai ose ajo përfaqëson vetëm 
interesat e fëmijës dhe jo interesat e personave të tjerë (prindit), institucioneve 
ose të organeve (psh rezidencës së banimit, administratës ose të shoqërisë). 
Kodet e sjelljes duhet të zhvillohen për përfaqësuesit të cilët janë të emëruar 
për të përfaqësuar pikëpamjet e fëmijës....
2.  Hapat për realizimin estë drejtës së fëmijës për t’u dëgjuar

40. Zbatimi i dy paragrafëve të nenit 12 kërkon pesë hapat që duhen ndërmarrë për 
të realizuar në mënyrë efektive të drejtën e fëmijës për t’u dëgjuar sa herë që 
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një çështje prek një fëmijë apo kur fëmija është i ftuar për të dhënë pikëpamjet 
e tij ose të saj në një procedurë si dhe në mjedise të tjera. Këto kërkesa duhet 
të zbatohen në një mënyrë që është e përshtatshme për kontekstin e dhënë. ...

(c)  Vlerësimi i kapacitetit të fëmijës
44. Pikëpamjeve të fëmijës duhet t’i jepet pesha e duhur, kur një analizë rast 

pas rasti tregon se fëmija është i aftë për formimin e tij, apo pikëpamjet e 
tij. Nëse fëmija është i aftë për formimin e pikëpamjeve të tij ose të saj në 
një mënyrë të arsyeshme dhe të pavarur, krijohet vendimi se duhen marrë 
parasysh pikëpamjet e fëmijës si një faktor i rëndësishëm në zgjidhjen e 
çështjes. Duhet të zhvillohet një praktikë e mirë për vlerësimin e kapacitetit 
të fëmijës.

(d)  Informacion në lidhje me peshën që duhet t’i jepet pikëpamjeve të 
fëmijës (reagime)
45. Qëkur fëmija gëzon të drejtën që të shprehë pikëpamjet e tij ose të saj në 

masën e duhur, vendimmarrësi duhet të informojë fëmijën për rezultatin e 
procesit dhe t’i shpjegojë se si pikëpamjet e tij ose të saj janë konsideruar. 
Reagimi është një garanci që pikëpamjet e fëmijës nuk janë dëgjuar vetëm si 
një formalitet, por janë marrë seriozisht. Informacioni mund të nxisë fëmijën të 
këmbëngul, të bie dakord ose të bëjë një propozim, ose, në rastin e një procedure 
gjyqësore ose administrative, të paraqesë një kërkesë ose ankesë….

3. Detyrimet e shteteve palë
(b)  Detyrimet specifike në lidhje me procedurat gjyqësore dhe administrative
(i)  E drejta e fëmijës për t’u dëgjuar në procedurat gjyqësore civile

50. Çështjet kryesore të cilat kërkojnë që fëmija të dëgjohet janë detajuar më 
poshtë:
Divorci dhe ndarja

51. Në rastet e ndarjes dhe divorcit, fëmijët e marrëdhënieve janë të prekur në 
mënyrë të qartë nga vendimet e gjykatave. Çështjet e pensionit ushqimor të 
fëmijës, si dhe kujdestaria dhe qasja përcaktohen nga gjyqtari ose në gjykim 
ose nëpërmjet ndërmjetësimit-drejtuar gjykatës. Shumë juridiksione kanë 
përfshirë në ligjet e tyre, në lidhje me shpërbërjen e një marrëdhënieje, një 
dispozitë që gjyqtari duhet t’i japë konsideratë të dorës së “interesit më të 
lartë të fëmijës”.
 

B. E drejta për t’u dëgjuar dhe për lidhjet me dispozitat e tjera të kësaj 
Konvente
68. Neni 12, si parim i përgjithshëm, është i lidhur me parimet e tjera të 

përgjithshme të Konventës, si neni 2 (e drejta e mosdiskriminimit), nenin 6 (e 
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drejta e jetës, mbijetesës dhe zhvillimit) dhe, në veçanti, është i ndërvarur me 
nenin 3 (konsideratën parësore  të interesit më të lartë të fëmijës). Neni është 
gjithashtu i lidhur ngushtë me nenet që kanë të bëjnë me të drejtat dhe liritë 
civile, në veçanti nenin 13 (e drejta e lirisë së shprehjes) dhe nenit 17 (e drejta 
për informim). Për më tepër, neni 12 është i lidhur me të gjitha nenet e tjera 
të kësaj Konvente, të cilat nuk mund të zbatohen plotësisht në qoftë se fëmija 
nuk është respektuar si një subjekt me pikëpamjet e tij ose të saj mbi të drejtat 
e sanksionuara në nenet përkatëse dhe zbatimin e tyre.
69.  ...
1.  Neni 12 dhe 3

70. Qëllimi i nenit 3 është për të siguruar që në të gjitha veprimet e ndërmarra 
lidhur me fëmijët, nga një institucion publik ose privat të mirëqenies, gjykatat, 
autoritetet administrative apo organet legjislative, interesi më i lartë i fëmijës 
është një element parësor. Kjo do të thotë se çdo veprim i ndërmarrë në emër 
të fëmijës duhet të respektojë interesin më të lartë të fëmijës. Interesi më i 
lartë i fëmijës është i ngjashëm me të drejtën procedurale që i detyron shtetet 
palë për të futur hapat në procesin e veprimarrjes për të siguruar që interesi 
më i lartë i fëmijës është marrë në konsideratë. Konventa i detyron shtetet 
palë për të siguruar që ata që janë përgjegjës për këto veprime që të dëgjojnë 
fëmijën siç përcaktohet në nenin 12. Ky hap është i detyrueshëm.

71. Interesat më të larta të fëmijës, themeluar në konsultim me fëmijën, nuk është 
i vetmi faktor për t’u konsideruar në veprimet e institucioneve, organeve 
dhe administratës. Kjo është, megjithatë, e një rëndësie të veçantë, siç janë 
pikëpamjet e fëmijës....

74.  Nuk ka tension midis neneve 3 dhe 12, vetëm një rol plotësues i dy parimeve 
të përgjithshme: një përcakton objektivin e arritjes së interesit më të lartë të 
fëmijës dhe tjetri parashikon metodologjinë për arritjen e qëllimit të dëgjimit 
të cdo fëmije ose fëmijëve. Në fakt, nuk mund të ketë zbatimi të drejtë të nenit 
3, nëse komponentët e nenit 12 nuk respektohen. Po kështu, neni 3 përforcon 
funksionalitetin e nenit 12, për të lehtësuar rolin thelbësor të fëmijëve në të 
gjitha vendimet që ndikojnë në jetën e tyre. ...

E.  Konkluzione
135. Investimet në realizimin e së drejtës së fëmijës për t›u dëgjuar në të gjitha 

çështjet në interes të saj ose të tij dhe për të shprehur pikëpamjet e tij për 
t›u dhënë vëmendjen e duhur, është një detyrim i qartë dhe i menjëhershëm 
ligjor i Shteteve palë sipas Konventës. Është e drejtë e çdo fëmije pa asnjë 
diskriminim. Arritja e mundësive të rëndësishme për zbatimin e nenit 12 
do të kërkonte çmontimin e barrierave ligjore, politike, ekonomike, sociale 
dhe kulturore që aktualisht pengojnë mundësinë fëmijëve të dëgjohen dhe 
aksesin e tyre për të marrë pjesë në të gjitha çështjet që  i prekin ata. Ajo 
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kërkon një gatishmëri për të sfiduar supozimet për kapacitetet e fëmijëve, 
dhe për të inkurajuar zhvillimin e mjediseve në të cilën fëmijët mund të 
ndërtojnë dhe të demonstrojnë kapacitetet. Ajo gjithashtu kërkon një 
angazhim të burimeve dhe trajnimeve.

134. Përmbushja e këtyre detyrimeve do të paraqesë një sfidë për shtetet palë. Por 
ky është një synim i arritshëm nëse strategjitë e përshkruara në këtë koment 
të përgjithshëm zbatohen në mënyrë sistematike dhe  ndërtohet një kulturë 
respekti për fëmijët dhe pikëpamjet e tyre. “

B.  Konventa Evropiane për Ushtrimin e të Drejtave të Fëmijëve 
1. Dispozitat përkatëse

98. Dispozitat përkatëse të Konventës Evropiane për Ushtrimin e të Drejtave të 
Fëmijëve të 25 janarit 1996, e cila ka hyrë në fuqi në lidhje me Kroacinë më 
1 gusht 2010, vijon si më poshtë:

 
Kapitulli I - Qëllimi dhe objekti i Konventës dhe përkufizimet

Neni 1 - Qëllimi dhe objekti i Konventës
1.  Kjo Konventë zbatohet për fëmijët që nuk kanë mbushur moshën 18 vjeç. 
2.  Objekti i kësaj konvente është, interesi më i lartë i fëmijës, për të promovuar 

të drejtat e tyre, për t’u dhënë atyre të drejta procedurale dhe të lehtësojë 
ushtrimin e këtyre të drejtave, duke siguruar që fëmijët janë, vetë ose 
nëpërmjet personave ose organeve të tjera, të informuar dhe të lejohen të 
marrin pjesë në procedurat që ndikojnë tek ata para një autoriteti gjyqësor.

3. Për qëllimet e kësaj Konvente procedurat para një autoriteti gjyqësor që 
ndikojnë fëmijët janë procedimet familjare, në veçanti ato që përfshijnë 
ushtrimin e përgjegjësive prindërore si banimit dhe qasje të fëmijëve.

4.  Çdo shtet, në kohën e nënshkrimit ose depozitimit të instrumentit të tij të 
ratifikimit, pranimit, miratimit ose aderimit, me anë të një deklarate drejtuar 
Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Europës, mund të përcaktojë të 
paktën tri kategori të çështjeve familjare para gjyqësorit, autoritetin për të 
cilin kjo Konventë është për të aplikuar. 

5.  Çdo Palë mund, nëpërmjet një deklarate të mëtejshme, të përcaktojë kategori 
shtesë të rasteve familjare në të cilën kjo Konventë është zbatuar ose të japë 
informacion në lidhje me zbatimin e nenit 5, paragrafit 2 të nenit 9, paragrafit 
2 të nenit 10 dhe nenit 11. 

6. Asgjë në këtë Konventë nuk i pengon palët të aplikojnë rregulla më të 
favorshme për promovimin dhe ushtrimin e të drejtave të fëmijëve.”
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Kapitulli II - 
Masa procedurale për të promovuar ushtrimin e të drejtave të fëmijëve

A. Të drejtat procedurale të një fëmije 
Neni 3 - 

E drejta për t’u informuar dhe për të shprehur pikëpamjet e veta në procedurë
“Një fëmijë konsiderohet nga e drejta e brendshme se ka mirëkuptim të mjaftueshëm, 

në rastin e procedimeve para një autoriteti gjyqësor që ndikojnë tek ai apo  ajo, duhet të 
jepet, dhe ka të drejtë të kërkojë, të drejtat e mëposhtme:

a. një për të marrë të gjithë informacionin përkatës;
b. të konsultohet dhe të shprehë pikëpamjet e tij ose të saj;
c. për t’u informuar për pasojat e mundshme të përputhshmërisë me këto pikëpamje 
    dhe pasojat e mundshme të çdo vendimi. “...
 

B. Roli i autoriteteve gjyqësore
Neni 6 - Procesi i vendimmarrjes

“Në procedimet që ndikojnë një fëmijë, autoriteti gjyqësor, para se të marrë 
një vendim, duhet: të mbajë në konsideratë nëse ka informacione të mjaftueshme 
në dispozicion të tij në mënyrë që të marrë një vendim në interesin më të lartë të 
fëmijës dhe, kur është e nevojshme, ajo duhet të marrë informacion të mëtejshëm, 
në veçanti nga mbajtësit e përgjegjësive prindërore; b në rastin kur fëmija është 
konsideruar nga ligji i brendshëm se ka kuptim të mjaftueshëm: 
-  Të sigurojë që fëmija ka marrë të gjithë informacionin përkatës; 
-  Këshillohet me fëmijën një person në raste të përshtatshme, nëse është e 

nevojshme privatisht, vetë ose nëpërmjet personave ose organeve të tjera, në 
një mënyrë të përshtatshme për të kuptuarit e tij ose të saj, përveç nëse kjo 
do të ishte haptazi në kundërshtim me interesat më të larta të fëmijës; 

-  Të lejojë që fëmija të shprehë pikëpamjet e tij ose të saj; 
-  T’i japë rëndësinë e duhur pikëpamjeve të shprehura nga fëmija. 

 
“Neni 9 - Caktimi i një përfaqësuesi

“1  Në procedimet që ndikojnë një fëmijë, ku, sipas ligjit të brendshëm mbajtësit 
e përgjegjësive prindërore përjashtohen nga përfaqësimi i fëmijës si rezultat 
i konfliktit të interesave ndërmjet tyre dhe fëmijës, autoriteti gjyqësor do të 
ketë kompetencën për të caktuar një përfaqësues të posaçëm për fëmijën në 
këto procedime. 

2  Palët duhet të marrin në konsideratë duke siguruar që, në procedimet që 
ndikojnë në një fëmijë, autoriteti gjyqësor do të ketë kompetencën për të 
caktuar një përfaqësues të veçantë, në raste të përshtatshme një avokat, për të 
përfaqësuar fëmijën.”



312

C. Roli i përfaqësuesve
Neni 10

 
“1 Në rastin e procedimeve para një autoriteti gjyqësor, një fëmijë përfaqësuesi, 
nëse kjo do të ishte haptazi në kundërshtim me interesat më të larta të fëmijës:
a  japin të gjithë informacionin përkatës për fëmijën, nëse fëmija është 

konsideruar nga ligji i brendshëm se ka kuptim të mjaftueshëm;
b  japin shpjegime për fëmijën nëse fëmija është konsideruar nga ligji i 

brendshëm si ka kuptim të mjaftueshëm, në lidhje me pasojat e mundshme 
të përputhshmërisë me pikëpamjet e tij ose të saj dhe pasojat e mundshme të 
ndonjë veprimi nga ana e përfaqësuesit; 

c  përcaktojnë pikëpamjet e fëmijës dhe ia paraqet këto pikëpamje autoritetit 
gjyqësor. 

2  Palët do të konsiderojnë shtrirjen e dispozitave të paragrafit 1 për mbajtësit e 
përgjegjësive prindërore.” 

Deklarata 2. e Kroacisë në bazë të nenit 1 § 4 të Konventës

99. Më 6 prill 2010, kur depozitoi instrumentin e ratifikimit të Konventës Evropiane 
për Ushtrimin e të Drejtave të Fëmijëve me Sekretarin e Përgjithshëm të 
Këshillit të Evropës, Ministri kroat i Punëve të Jashtme bëri deklaratat në 
vijim (të përfshira në instrumentin e ratifikimit):
“Në përputhje me nenin 1, paragrafi 4, të Konventës, Republika e Kroacisë përcakton 

kategoritë e mëposhtme të rasteve familjare në të cilën kjo Konventë është duhet aplikuar 
para autoriteteve të tij gjyqësore:

. procedurat për të vendosur në përkujdesje prindërore gjatë divorcit të prindërve;

. procedurat për ushtrimin e kujdesit prindëror;

. masat për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave personale të fëmijës;

. Procedura për birësim, dhe

. Procedurat lidhur me kujdestarinë e të miturve. “
C.  Konventa e Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftën kundër 

dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje 
100. Neni relevant i Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin dhe 

luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje 25 janar 1996, i cili 
hyri në fuqi më 1 gusht 2014, por ende nuk është ratifikuar nga Kroacia, si 
më poshtë:

Neni 3 - Përkufizimet
“Për qëllimet e kësaj Konvente:
a. “dhuna kundër grave” kuptohet si shkelje e të drejtave të njeriut dhe një formë 

e diskriminimit ndaj grave dhe nënkupton të gjitha aktet e dhunës me bazë gjinore që 
rezultojnë në, ose ka të ngjarë të rezultojë në, dëmtim fizik, seksual, psikologjik apo 
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ekonomik ose vuajtje për gratë, duke përfshirë edhe kërcënime për akte të tilla, shtrëngim 
ose heqje arbitrare të lirisë, qoftë në publik ose në jetën private;

b. “dhuna në familje” nënkupton të gjitha aktet e dhunës fizike, seksuale, psikologjike 
ose ekonomike që ndodhin brenda njësisë familjare ose të brendshëm, ose ndërmjet 
bashkëshortëve ose partnerëve të mëparshëm ose të tanishëm, nëse janë apo jo veprime 
të dhumuesit, ose  ka ndarë të njëjtën banesë me viktimën ;... “

 
Neni 31 - Kujdestaria, të drejtat e vizitave dhe të sigurisë

“1 Palët marrin masat e nevojshme legjislative apo të tjera për të siguruar që, në 
përcaktimin e kujdestarisë dhe vizita të drejtave të vizitave të fëmijëve, incidentet e 
dhunës të mbuluara nga objekti i kësaj Konvente, janë marrë parasysh.

2 Palët marrin masat e nevojshme legjislative apo të tjera për të garantuar që ushtrimi 
i çdo vizite ose kujdestarisë  nuk rrezikon të drejtat dhe sigurinë e viktimës ose fëmijëve. 
“

Neni 45 - Sanksionet dhe masat
“1 Palët marrin masat e nevojshme legjislative apo të tjera për të siguruar 

që veprat penale të përcaktuara në përputhje me këtë Konventë të dënohen me 
sanksione efektive, proporcionale dhe bindëse, duke marrë parasysh seriozitetin 
e tyre. Këto sanksione do të përfshijnë, sipas rastit, dënime që përfshijnë heqjen 
e lirisë, e cila mund të çojë në ekstradim. 

2 Palët mund të marrin masa të tjera në lidhje me dhunuesit, të tilla si: 
- Monitorimi ose mbikëqyrja e personave të dënuar; 
-Tërheqja e të drejtave prindërore, nëse interesat më të larta të fëmijës, të 

cilat mund të përfshijnë sigurinë e viktimës, nuk mund të garantohen në ndonjë 
mënyrë tjetër»

Neni 46 - Rrethanat rënduese
“Palët duhet të marrin masat e nevojshme legjislative apo të tjera për 

të siguruar që rrethanat e mëposhtme, për aq sa ato nuk bëjnë tashmë pjesë e 
elementeve përbërëse të veprës, mund, në përputhje me dispozitat përkatëse të 
ligjit të brendshëm, të merren në konsideratë si rrethana rënduese në përcaktimin e 
dënimit në lidhje me veprat penale të përcaktuara në përputhje me këtë Konventë:... 
d. vepra është kryer kundër ose në prani të një fëmije;...”
101. Pjesa përkatëse e Raportit Shpjegues të Konventës së Këshillit të Evropës 

për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje 
parashikon si më poshtë:

Neni 31 - Kujdestaria, duke përcaktuar të drejtat dhe sigurinë
175. Kjo dispozitë synon të sigurojë që autoritetet gjyqësore nuk lëshojnë urdhra 

kontakti pa marrë në konsideratë incidente të dhunës të mbuluara nga 
objekti i kësaj Konvente. Ajo ka të bëjë me urdhra gjyqësore që rregullojnë 
marrëdhëniet ndërmjet fëmijëve, prindërve të tyre dhe personave të tjerë 
që kanë lidhje familjare me fëmijët. Përveç faktorëve të tjerë, incidentet e 
dhunës kundër kujdestarit që janë jo abuzive, aq sa ndaj vetë fëmijës duhet 
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të merren parasysh kur vendimet për paraburgim dhe shtrirjen e të drejtave 
për vizitë ose kontakt janë marrë.

176. Paragrafi 2 trajton çështjen komplekse të garantimit të të drejtave dhe sigurinë 
e viktimave dhe dëshmitarëve duke marrë parasysh të drejtat prindërore të 
dhunuesit. Në mënyrë të veçantë në rastet e dhunës në familje, çështjet në 
lidhje me fëmijët e përbashkët janë shpesh të vetmet lidhjet që mbeten në mes 
të viktimës dhe dhunuesit. Për shumë viktima dhe fëmijët e tyre, në përputhje 
me urdhrat e kontaktit mund të paraqesin një rrezik serioz të sigurisë, sepse 
kjo shpesh do të thotë të takosh dhunuesin  ballë për ballë. Për këtë arsye, ky 
paragraf paraqet detyrimin për të siguruar që viktimat dhe fëmijët e tyre të 
mbeten të sigurt nga çdo dëm i mëtejshëm.”

D. Udhëzimet e Këshillit të Evropës për drejtësinë miqësore të fëmijës

102.Pjesa përkatëse e Udhëzimeve të Komitetit të Ministrave të Këshillit 
të Evropës mbi drejtësinë miqësore të fëmijëve, u miratua nga Komiteti i 
Ministrave më 17 nëntor 2010 në takimin e 1098 të Zëvendës Ministrave, si 
më poshtë:
“III. Parimet themelore

1. Udhëzimet e ndërtuara mbi parimet ekzistuese janë të mishëruara në 
instrumentet e përmendura në preambulë, si dhe praktikën gjyqësore të 
Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. 

2.  Këto parime janë zhvilluar më tej në nenet e mëposhtme dhe duhet të zbatohen 
për të gjithë kapitujt e këtyre udhëzimeve.

A. Pjesëmarrja
1. E drejta e të gjithë fëmijëve të informohen për të drejtat e tyre, që do të jepen në  

mënyrën e duhur për të hyrë në drejtësi dhe të konsultohen dhe të dëgjohen në 
procedurat që përfshijnë apo ndikojnë ato duhet të respektohen. Kjo përfshin 
dhënien e peshës së duhur pikëpamjeve të fëmijëve duke pasur parasysh 
pjekurinë e tyre dhe vështirësive të komunikimit që mund të kenë në mënyrë 
që kjo pjesëmarrjetë jetë  kuptimplotë.

2.  Fëmijët duhet të konsiderohen dhe të trajtohen si bartës të plotë të të drejtave 
dhe duhet të kenë të drejtën për të ushtruar të gjitha të drejtat e tyre në një 
mënyrë që merr parasysh kapacitetin e tyre për të formuar mendimet e tyre si 
dhe rrethanat e rastit....

3.  E drejta për t’u dëgjuar dhe për të shprehur mendim
44.  Gjyqtarët duhet të respektojnë të drejtën e fëmijëve për t’u dëgjuar në të gjitha 

çështjet që i prekin ata ose të paktën për të dëgjuar, kur ata konsiderohet të 
ketë një kuptim të mjaftueshëm të çështjeve në fjalë. Mjetet e përdorura për 
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këtë qëllim duhet të përshtatet me nivelin e të kuptuarit dhe aftësinë për të 
komunikuar dhe për të marrë parasysh rrethanat e rastit të fëmijës. Fëmijët 
duhet të konsultohen në mënyrën në të cilën ata dëshirojnë të dëgjohen.

45. Pesha që duhet t’i jepet pikëpamjeve dhe mendimit të fëmijës në përputhje 
me moshën dhe pjekurinë e tij ose të saj.

46.   E drejta për t’u dëgjuar është një e drejtë e fëmijës, nuk është një detyrë mbi 
fëmijën.

47.  Një fëmijë nuk duhet të përjashtohet nga dëgjimi vetëm në bazë të moshës. 
Sa herë që një fëmijë merr iniciativën për t’u dëgjuar në një rast që ka një 
efekt atij ose asaj, gjyqtari nuk duhet, përveç nëse kjo është në interesin më 
të mirë të fëmijës, të dëgjojë fëmijën dhe duhet të dëgjojë pikëpamjet dhe 
mendimin e tij ose të saj në çështjet që kanë të bëjnë me atë.

48. Fëmijët duhet të pajisen me të gjitha informacionet e nevojshme se si në 
mënyrë efektive për të përdorur të drejtën për t’u dëgjuar. Megjithatë, duhet 
të shpjegohet atyre se e drejta e tyre për t’u dëgjuar dhe për të kanë pikëpamjet 
e tyre merren parasysh jo domosdoshmërisht mund të përcaktojë vendimin 
përfundimtar.

49. Vendimet dhe vendimet e gjykatave që prekin fëmijët duhet të jenë të arsyetuara 
në mënyrë të rregullt dhe t’i shpjegohen atyre në gjuhën që fëmijët mund të 
kuptojnë, veçanërisht ato vendime në të cilat pikëpamjet dhe mendimet e 
fëmijës nuk janë ndjekur “.

E. Rekomandimi i Këshillit të Evropës mbi strategjitë e integruara 
kombëtare për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna
103. Rekomandimi CM / Rec (2009) 10 i Komitetit të Ministrave për shtetet 

anëtare mbi strategjitë e integruara kombëtare për mbrojtjen e fëmijëve nga 
dhuna, të miratuara nga Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës më 18 
Nëntor 2009, thekson se “brishtësia e fëmijëve, dobësia dhe varësia e tyre 
nga të rriturit për rritjen dhe zhvillimin e tyre kërkon një investim më të madh 
në parandalimin e dhunës dhe mbrojtjen e fëmijëve nga ana e familjeve, 
shoqërisë dhe shtetit.”

LIGJI
I. SHKELJE E PRETENDUAR E NENIT 3 
DHE/OSE NENIT 8 TË KONVENTËS

104. Kërkueset u ankuan se autoritetet shtetërore nuk ishin në përputhje me 
detyrimin e tyre procedural pozitiv sipas nenit 3 dhe/ose nenit 8 të Konventës 
në atë që ata kishin refuzuar për të ndjekur penalisht babanë e kërkueses të 
parë, për veprën penale të abuzimit të fëmijëve që kishte kryer kundër saj. Ata 
gjithashtu u ankuan se autoritetet vendase nuk kishin përmbushur detyrimin 
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e tyre pozitiv në bazë të ose të atyre neneve dhe se ata kishin dështuar për t’i 
hequr kërkueses së parë nga kujdesin e babait të saj dhe kështu të parandalonin 
kryerjen e veprave të tjera të dhunshme ndaj saj. Këto nene përmbajnë si më 
poshtë:

Neni 3 (ndalimi i torturës)
“Askush nuk mund t’i nënshtrohet tortures, dënimeve ose trajtimeve 

çnjerëzore ose poshtëruese.

“ Neni 8 (e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare)
 “1. Çdokush ka të drejtën e respektimit të jetës së tij private dhe familjare 

... “
105. Qeveria i kontestoi këto argumente.

A.  Pranueshmëria
1. Parashtrimet e palëve

(i) Qeveria.
106.Qeveria argumentoi se për aq sa kërkueset u ankuan për shkelje të detyrimit 

procedural pozitiv të autoriteteve sipas nenit 3 të Konventës për të hetuar 
incidentin e 1 shkurtit 2011, ankesat e tyre ishin të papranueshme për 
mospërputhje me afatin gjashtë mujor. Ata, së pkri shpjeguan se incidenti 
në fjalë ishte konsideruar si akt i menjëhershëm, i cili nuk kishte prodhuar 
pasoja të përhershme ose një situatë të vazhdueshme.Qeveria edhe më tej 
referuar jurisprudencës së Gjykatës, sipas të cilit në mungesë të një mjeti 
efektiv afati gjashtë mujor filloi të llogaritet nga momenti kur ngjarja ka 
ndodhur. Kjo ishte pikërisht situata në rastin konkret kur Kërkueset u 
ankuan se përgjigja nga autoritetet vendase për incidentin e 1 shkurt 2011, 
nuk kishte qenë e përshtatshme.

107.  Në çdo rast, që nga incidenti në fjalë ishte sanksionuar duke imponuar 
një rend penal kundër babait të kërkueses së parë më 19 prill 2011, afati 
kohor prej gjashtë muajsh filloi në fund të asaj date, ndërsa kërkueset kishin 
paraqitur kërkesën e tyre në Gjykatë më 3 janar 2013.

108.  Për aq sa kërkueset u ankuan për shkelje të detyrimeve pozitive të autoriteteve 
sipas Neneve 3 dhe / ose 8 të kësaj Konvente në procedurën e kujdestarisë, 
Qeveria parashtroi se kërkueset nuk kishin shteruar mjetet e brendshme. 
Në veçanti, qeveria argumentoi se këto ankesa ishin të parakohshme për 
shkak se procedurat e kujdestarisë janë ende në pritje (shih paragrafët 60-
81 më lart), dhe se kërkueset nuk kishin përfituar (plotësisht)  prej mjeteve 
të brendshme ligjore për tejzgjatjen e proceseve gjyqësore (shih paragrafët 
79-80 dhe 92-93 më lart). Prandaj, Qeveria e ftoi Gjykatën t’i deklarojë ato 



317

ankesa të papranueshme për  mos-shterim të mjeteve të brendshme ligjore, 
si në lidhje me kohëzgjatjen dhe shkeljet e tjera të pretenduara të detyrimeve 
pozitive në këto procedura.

 (ii)  Kërkueset
109. Për sa i përket pretendimeve për  mospërmbushje të afatit prej gjashtë muajsh 

(shih paragrafët 106-107 më sipër), kërkueset shpjeguan se autoritetet 
vendase kanë dështuar të respektojnë detyrimet e tyre procedurale pozitive 
duke u drejtuar kryesisht kundër refuzimit të autoriteteve për të proceduar 
penalisht babanë e kërkueses së parë për veprën penale të abuzimit të 
fëmijëve. Në këtë drejtim ata kishin shteruar mjetet e brendshme juridike, 
duke marrë përsipër ndjekjen penale si palë e plagosur në rolin e (ndihmës) 
prokurorit duke depozituar kërkesën e tyre pranë Gjykatës brenda gjashtë 
muajve nga vendimi i fundit i dhënë në këtë drejtim.

110. Kërkueset nuk iu janë përgjigjur argumentit të Qeverisë lidhur me mos-
shterimin e mjeteve të brendshme (shih paragrafin 108 më lart), sepse ajo 
kishte qenë për herë të parë e ngritur më 26 shkurt 2014 në komentet e 
Qeverisë për vëzhgimet e kërkuesëve të 9 dhjetor 2013.

(B) Vlerësimi i Gjykatës
(I) Pajtueshmëria me rregullin e afatit gjashtëmujor

111. Për sa i përket kundërshtimit të Qeverisë në lidhje me mosrespektimin nga 
kërkueset të afatit gjashtëmujor (shih paragrafët 106-107 më sipër), Gjykata 
së pari rithekson se detyrimi procedural pozitiv sipas nenit 3 të Konventës 
kërkon nga shtetet për të kryer një hetim zyrtar efektiv i aftë, ndër të tjera, 
për të çuar në dënimin e atyre që janë përgjegjës (shih paragrafin 136 më 
poshtë). Duke qenë kështu, Gjykata e gjen të mjaftueshme për të theksuar se 
rendi penal i 19 prill 2011, ku i ati i kërkueses të parë u dënua me një gjobë, 
është lënë mënjanë dhe se procedura penale kundër tij është ende në pritje 
(shih paragrafët 37 dhe 51 më lart). Prandaj, afati gjashtëmujor nuk ka filluar 
dhe shumë pak ka skaduar, sikurse ka sugjeruar Qeveria. Nga kjo rrjedh se 
kundërshtimi i papranueshmërisë së Qeverisë që bazohet në mospërputhje 
të respektimit të afatit gjashtëmujor duhet të rrëzohet.

(ii)  Mos-shterimi i mjeteve të brendshme
112.Sa i përket argumentit të Qeverisë se kërkueset kishin dështuar për të ndjekur 

procedurat e mjeteve juridike të brendshme, Gjykata vëren se nuk është 
kohëzgjatja e procedurës cështja në rastin në fjalë. Përkundrazi, pyetja është 
nëse në rrethanat e rastit parë si një e tërë shteti do të mund të thuhet se 
ka përmbushur detyrimet e caktuara pozitive sipas nenit 3 dhe / ose 8 të 
Konventës (shih Remetin k. Kroacisë, nr. 29525/10 , § 75, 11 dhjetor 2012).
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113. Nga kjo rrjedh se kundërshtimet e Qeverisë sa i përket mos shterimit të  
mjeteve të brendshme ligjore duhet të hidhet poshtë.

114.Për sa kohë që kundërshtimi për mosshterim të mjeteve të brendshme 
i qeverisë mbështetet në faktin se procedurat e kujdestarisë janë ende në 
pritje dhe se për këtë arsye ankesat e kërkuesve sipas nenit 3 dhe / ose 8 
të Konventës në lidhje me shkeljen e pretenduar të detyrimit pozitiv për të 
parandaluar aktet e ardhshme të dhunshme kundër kërkueses të parë janë 
të parakohshme, Gjykata çmon se ky argument shqetëson vetëm meritat 
e këtyre kërkesave dhe jo pranueshmërinë e tyre. Ai, do të shqyrtohet në 
përputhje me rrethanat (shih paragrafët 153 162 më poshtë).

(c)  Përfundim për pranueshmërinë
115. Gjykata vëren më tej se kjo pjesë e kërkimit nuk është haptazi e pabazuar 

brenda kuptimit të nenit 35 § 3 (a) të Konventës. Ajo, gjithashtu vë në dukje 
se nuk është e papranueshme për ndonjë arsye tjetër. Prandaj, ajo duhet të 
deklarohet e pranueshme.

B.  Meritat
1. Parashtrimet e palëve
(a) Qeveria

116.  Qeveria ka theksuar se dokumentet e hartuara nga ekspertë të ndryshëm 
të psikiatrisë dhe psikologjisë kanë sugjeruar se kërkuesja e parë ishte e 
traumatizuar nga marrëdhëniet shumë kontradiktore të prindërve të saj të 
ndarë. Në veçanti, ata ekspertë e kishin konsideruar atë si një fëmijë të 
tërhequr në një konflikt të besnikërisë dhe kështu që qëndronte mes prindërve 
të cilët ajo i donte të dy.

117. As edhe diagnoza e fëmijës së abuzuar e vendosur nga një psikiatër në 
opinionin e 19 shkurt 2011 (shih paragrafin 19 më lart), në të cilën kërkueset 
kishin këmbëngulur shumë në mbështetje të akuzave të tyre se kërkuesja 
e parë ishte dëmtuar nga babai i saj.  Kodi (T74.8) sipas Klasifikimit 
Ndërkombëtar të Sëmundjeve psikiatrikeqëishte përdorur në këtë rast thjesht 
tregoi një formë të keqtrajtimit pa specifikuar nëse ishte fizikose psikologjik 
(si abuzime të tilla janë klasifikuar në bazë të kodeve të ndryshme), apo nëse 
ajo ishin realizuar vetëm nga babai i saj.

118.  Në lidhje me shkeljen e pretenduar të obligimit procedural sipas nenit 3 ose 
8 të Konventës, Qeveria argumentoi se reagimi i autoriteteve vendase për 
incidentin e 1 shkurt 2011 ka qenë i shpejtë, pa vonesa të pashpjegueshme 
ose pengesa; dhe të detajuar. Në mënyrë të veçantë, policia ka reaguar 
menjëherë pasi kërkuesjat kanë raportuar incidentin, dhe kishte zhvilluar 
intervista me të gjithë pjesëmarrësit dhe individë të tjerë që mund të kenë 
pasur dijeni për të dhe të ngjarjeve që e kishin paraprirë atë (shih paragrafët 
13, 15-17, 21 dhe 24 më lart).
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119. Në lidhje me shkeljen e pretenduar të detyrimeve pozitive sipas nenit 3 ose 
8 të Konventës, Qeveria parashtroi se autoritetet gjyqësore kishte vendosur 
menjëherë në kërkesën e kërkueses së dytë për një masë të përkohshme dhe, 
në bazë të një mendimi të qendrës lokale të mirëqenies sociale, nuk pranoi 
kërkesën e saj për vendim të përkohshëm për kujdestarinë (shih paragrafin 
67 më lart). Ky vendim ishte bërë vetëm pas një shqyrtimi të kujdesshëm të 
të gjitha provave të paraqitura dhe pas krijimit të të gjitha fakteve relevante 
me interes të kërkueses së parë, si konsideratë parësore. Gjykata e shkallës 
së parë ka dhënë arsye të mjaftueshme për vendimin e saj që nuk mund të 
konsiderohet si arbitrar. Qeveria pohon  se pasi dëgjuan direkt palët dhe 
shqyrtuan  provat, gjykatat e brendshme ishin në një pozitë më të mirë se 
sa Gjykata për të vlerësuar provat, vërtetimin e fakteve relevante dhe për të 
marrë një vendim.

120. Përveç kësaj, ndërsa procedurat e kujdestarisë kishin qenë në pritje para 
gjykatës së shkallës së parë, autoritetet sociale kanë shqiptuar masën e 
mbrojtjes së fëmijës së mbikëqyrjes së ushtrimit të autoritetit prindëror (shih 
paragrafin 82 më lart) me qëllim të situatës së monitorimit të kërkueses së 
parë te familja dhe duke reaguar menjëherë në qoftë se e kërkojnë rrethanat 
e ndryshuara.

121. Për më tepër, gjatë procedurave të kujdestarisë të shkallës së parë, një vlerësim 
i gjerë psikiatrik dhe psikologjik është bërë nga ekspertët mjeko-ligjorë të 
cilët, së bashku me një numër të dëshmitarëve të tjerë, ishin shqyrtuar nga 
gjykata e shkallës së parë (paragrafët 66, 69 70 dhe 75), me qëllim krijimin 
e mendimit nëse ndryshimi në gjendjen e familjes së kërkueses së parë 
justifikonte ndryshim të rendit të kujdestarisë.

122. Në veçanti, ata ekspertë kanë sugjeruar se sjellja e nënës së kërkueses së 
parë (kërkuesja e dytë) ishte e paparashikueshme dhe se ajo vendosi nevojat 
e saj përpara atyre të fëmijës së saj. Prandaj ishte e mirë në rrethanat e dhëna 
se kërkuesja e parë vazhdoi të jetonte me babain e saj dhe familjen e tij, ku 
ajo kishte jetuar që nga fëmijëria e hershme, dhe shtëpia e të cilit ishte një 
mjedis më i mirë dhe më i sigurt për zhvillimin e saj. Prandaj, jo vetëm që 
ishte e panevojshme për të ndarë kërkuesen e parë nga babai i saj, por që 
do të ishte kundërproduktive. Ekspertët kishin gjetur gjithashtu se ajo që 
kishte qenë e dëmshme për zhvillimin e kërkueses të parë ishte konflikti 
midis prindërve të saj. Të gjithë ekspertët dhe profesionistët e mirëqenies 
sociale kishin paralajmëruar të dy prindërit në lidhje me të, dhe kjo ishte 
arsyeja kryesore për shqiptimin e masës për mbrojtjen e fëmijës, caktimin e 
mbikëqyrjes së ushtrimit të autoritetit prindëror.

123. Duke pasur parasysh sa më sipër, nuk është argumentuar se ndërsa procedurat 
e kujdestarisë ishin në pritje, kërkuesja e parë ka qenë në rrezik për t’u 
abuzuar.
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124. Në lidhje me vërejtjet e kërkuesve që kërkuesja e parë nuk ishte dëgjuar në 
procedurat e kujdestarisë apo të emërimit të një përfaqësuesi të posaçëm 
(shih paragrafin 129 më poshtë), Qeveria vuri në dukje se autoritetet 
vendase në fund i kishin caktuar asaj një kujdestar ad litem (shih paragrafin 
73 më lart) roli i të cilit ishte për të mbrojtur interesat e kërkueses të parë 
dhe se, në kundërshtim me pikëpamjet e kërkuesve, as Konventa Evropiane 
për Ushtrimin e të Drejtave të Fëmijëve dhe as e drejta e brendshme nuk 
parashikojnë një detyrim për emërimin asaj të ndonjë përfaqësuesi të vecantë 
(shih paragrafët 84 dhe 98 më lart). Për më tepër, nga vendimet e fundit të 
miratuara në të dy proceset penale për lëndime trupore dhe procedurat e 
kujdestarisë (shih paragrafët 47 dhe 77 më lart), ishte e qartë se kërkueses së 
parë do t’i jepej një shans për të shprehur pikëpamjet e saj.

125. Duke pasur parasysh argumentet e mësipërme, qeveria ftoi Gjykatën për të 
gjetur se nuk kishte pasur shkelje të nenit 3 ose ose nenit 8 të Konventës, në 
rastin në fjalë.

(b)  Kërkueset
126. Kërkueset përsëritën pikëpamjen e tyre (shih paragrafin 104 më lart) që 

ndjekja e babait të kërkueses së parë (vetëm) për veprën penale të shkaktimit  
të lëndimeve trupore nuk kishte qenë e mjaftueshme për autoritetet vendore 
për të përmbushur detyrimet e tyre pozitive sipas Neneve 3 dhe / ose 8 e 
Konventës. Përkundrazi, ai duhet të ndiqej penalisht për veprën penale të 
abuzimit të fëmijëve (shih paragrafin 86 më lart). Duke akuzuar babanë e 
kërkueses së parë me vepra më pak serioze të lëndimeve trupore që sjell një 
dënim modest, prokurori kishte vepruar në favor të tij. Përveç kësaj, edhe ato 
procedura penale janë tashmë në pritje për më shumë se katër vjet dhe nuk 
kishte asnjë shenjë se do të përfundojnë  së shpejti dhe se ai do të dënohet.

127. Për sa i përket procedurave të kujdestarisë dhe detyrimin për të mbrojtur 
kërkuesen e parë nga dhuna e ardhshme nga babai i saj, kërkueset 
argumentuan se pikërisht për shkak të ndjekjes, autoritetet gjyqësore kanë 
dështuar për të ndjekur penalisht siç duhet atë, autoritetet gjyqësore dhe 
sociale dhe ekspertët e mjekësisë ligjore në procedurat e kujdestarisë kanë 
hezituar për të gjetur se kërkuesja e parë ishte abuzuar prej tij dhe për të 
mbrojtur atë nga dhuna e mëtejshme duke hequr atë nga kujdestaria e tij.

128. Kërkueset, në veçanti vunë në dukje një krisje në mendimin e kombinuar 
të ekspertëve të 29 dhjetor 2011, domethënë, për faktin se ekspertët mjeko-
ligjorë të cilët kishin përgatitur raportin kishin refuzuar shprehimisht të 
përgjigjeshin në pyetjen e gjykatës nëse kërkuesja e parë kishte qenë abuzuar 
dhe në qoftë se po , nga kush (shih paragrafët 66, 70 dhe 75 më lart). Kjo 
mangësi ka pasur pasoja më të gjera për shkak se mendimi i ekspertëve ka 
qenë gjithashtu i konsultuar nga autoritetet e ndjekjes penale dhe gjyqësore, 
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të cila përfundimisht kanë refuzuar përpjekjet e kërkuesve për të ndjekur 
babanë e kërkueses së parë për veprën penale të abuzimit të fëmijëve (shih 
paragrafët 55 dhe 57-58 më lart ).

129. Kërkueset, në veçanti theksuan faktin se as në procedurën penale e as në 
procedurat e kujdestarisë së kërkueses së -të cilën ekspertët mjeko-ligjorë 
i konsideruan si të kapaciteteve mbi mesataren intelektuale dhe që në raste 
të shumta para profesionistëve të ndryshëm kishte shprehur pa mëdyshje 
dëshirën për të jetuar me nëna e saj -nuk ishin dëgjuar edhe pse mosha 
dhe pjekuria e saj e lejonte këtë. Pozita e pasigurt e kërkueses së parë ishte 
keqësuar edhe më tej nga fakti se u mori autoritetet vendase më shumë se 
një vit e gjysmë më parë se asaj duhej patjetër t’i emërohej një përfaqësues 
i posaçëm në procedimet e kujdestarisë (shih paragrafin 73 më lart), siç 
kërkohet nga Konventa Evropiane për Ushtrimin e të Drejtave të Fëmijëve 
(shih paragrafin 98 më lart).

130. Së fundmi, kërkueset theksuan se procedurat e kujdestarisë ishin, në varësi të 
procedurës penale për lëndime trupore, edhe tashmë në pritje për më shumë 
se katër vjet dhe nuk kishte asnjë shenjë se ato së shpejti do të përfundonin 
dhe si do të ishte rezultati i tyre. Për shkak të zgjatjes së tyre të tepruar, ato 
kishin humbur qëllimin e tyre fillestar dhe kërkuesja e parë kishte filluar të 
ekspozonte shenjat e lëndimit psikologjik, të cilat kërkueset kishin dëshiruar 
t’i parandalonin përmes zyrtarizimit të procedurave dhe largimit të saj nga 
kujdesi i babait (shih paragrafin 33-34 më lart).

2.  Vlerësimi i Gjykatës
(A) Në lidhje me kërkuesen e parë

131. Gjykata thekson se keqtrajtimi duhet të arrijë një nivel minimal ashpërsie që 
të përfshihet në fushëveprimin e nenit 3. Vlerësimi i këtij minimumi është 
relativ: varet nga të gjitha rrethanat e rastit, të tilla si natyra dhe konteksti i 
trajtimit, kohëzgjatjen e saj, fizike dhe efektet mendore dhe, në disa raste, 
seksi, mosha dhe gjendja shëndetësore e viktimës (shih, për shembull, A. 
k. Mbretërisë së Bashkuar, 23 shtator 1998 § 20, raportet e Gjykimeve dhe 
vendimeve 1998 VI, dhe Costello-Roberts k. Mbretërisë së Bashkuar, 25 
mars 1993, § 30, Seria A nr. 247 C).

132. Trajtimi është quajtur nga Gjykata si “poshtërues” dhe kështu bie në 
kuadër të ndalimit të përcaktuar në nenin 3 të Konventës, nëse i shkakton 
e viktimave ndjenjat e frikës, ankthit dhe inferioritetit (shih, për shembull, 
Irlanda k. Mbretëria e Bashkuar, 18 janar 1978 § 167, Seria A nr 25,. dhe 
Stanev k. Bulgarisë [GC], nr 36760/06, § 203, GJEDNJ 2012), në qoftë se 
ajo poshtëron një individ (poshtërim në.. me sytë e viktimave, shih Raninen 
kundër Finlandës, 16 dhjetor 1997, § 32, Raportet e a dhe Vendimeve 1997 
VIII;... dhe / ose në sytë e njerëzve të tjerë, shih Gutsanovi k. Bullgarisë, 
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nr 34529/10, § 136, GJEDNJ 2013 (ekstrakte)) nëse janë apo jo se ishte 
qëllimi (shih Labita k. Italisë [GC], nr. 26772/95, § 120, ECHR 2000 IV), 
në qoftë se ajo e thyen rezistencën fizike ose morale të personit ose drejton 
atë për një akt kundër tij ose të vullnetit të saj, ose ndërgjegjjes (shih Jalloh 
k. Gjermanisë [GC], nr. 54810/00, § 68, GJEDNJ 2006 IX), ose në qoftë se 
kjo tregon mungesë respekti për të, ose e zvogëlon, dinjiteti i njeriut (shih 
Svinarenko dhe Slyadnev k. Rusisë [GC], nr. 32541/08 dhe 43441/08, §§ 
118 dhe 138, 17 korrik 2014).

133.  Në rastin konkret kërkueset pretenduan se në periudhën ndërmjet shkurtit 
2008 dhe prill 2011, kërkuesja e parë kishte qenë ekspozuar ndaj abuzimit 
fizik dhe psikologjik nga babai i saj (shih paragrafin 52 më lart). Në veçanti, 
ato pohuan se babai i kërkueses së parë e kishte mallkuar atë, kishte 
përdorur shprehje vulgare kundër saj dhe duke e quajtur me emra të tilla si 
“budallaqe” ose “lopë”, dhe se ai kishte kërcënuar se do t’i shkurtojë flokët 
e saj të gjatë dhe e siguroi se ajo nuk do ta shihte ose dëgjonte më nënën e 
saj. Ato, gjithashtu  pohuan se ai e kishte detyruar shpesh atë për të ngrënë 
ushqim që ajo nuk e pëlqente dhe, kur ajo nuk pranonte, mori mjekër e saj 
dhe i hodhi ushqim në gojë. Ai kishte hedhur ndonjëherë edhe ushqim në 
të gjithë fytyrën e saj. Kërkueset më tej pohun se babai i kërkueses së parë 
shpesh e kishte kërcënuar me dhunë fizike, e kishte goditi atë në këmbë me 
një furçë flokësh në një rast, ndonjëherë i kapte krahun fort dhe ajo kishte të 
nxira më pas. Kjo kulmoi në incidentin e 1 shkurt 2011, kur ai dyshohet se e 
goditi atë në fytyrë dhe e shtrëngoi nga fyti, ndërkohë që e shante.

134. Në këtë drejtim, vetë Gjykata vëren se në deklaratat e saj në polici, ato 
të dhëna para ekspertëve të ndryshëm klinikë dhe ato para ekspertëve të 
mjekësisë ligjore që e shqyrtuan atë në procedurën e kujdestarisë, kërkuesja 
e parë ka deklaruar, në disa raste, se ajo kishte frikë nga babai i saj (shih 
paragrafët 15, 19-20, 23, 28-29 dhe 32 më lart). Ajo gjithashtu u shpreh, 
ndër të tjera, se kur babai i saj i kishte hedhur ushqimin mbi fytyrë, ajo 
ishte ndjerë në siklet për shkak se e kishte bërë të dukej e shëmtuar (shih 
paragrafin 29 më lart). Ai vijon se, në qoftë se pretendimet e kërkuesve janë 
të vërteta, abuzimi ka futur te kërkuesja e parë ndjenjën e frikës dhe turpit 
dhe nga ana tjetër i ka shkaktuar asaj një lëndim fizik.

135. Prandaj, Gjykata, duke pasur parasysh sidomos moshën e re të kërkueses 
të parë (e cila ishte nëntë vjeç në kohën e incidentit të 1 shkurt 2011), 
konsideron se efekti kumulativ i të gjitha përshkrimeve më sipër e akteve 
e dhunës në familje (shih, mutatis mutandis, Sultan Oner dhe të tjerë k. 
Turqisë, nr. 73792/01, § 134, 17 tetor 2006) do të, në qoftë se ata janë kryer 
në të vërtetë, duhet të trajtohet se u ekspozua mjaft seriozisht për të arritur 
në pragun e ashpërsi së nevojshme për nenin 3 të Konventës për të aplikuar. 
Duke pasur parasysh jurisprudencën e saj (shih paragrafin 132 më lart), 
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Gjykata konstaton se një trajtim i tillë mund të konsiderohet si “degradim”.
136. Më tej, Gjykata rithekson se neni 1 i Konventës, i marrë në lidhje me nenin 

3, vendos mbi detyrimet pozitive mbi shtetet për të siguruar që individët 
brenda juridiksionit të tyre janë të mbrojtur nga të gjitha format e keqtrajtimit 
të ndaluara sipas nenit 3, duke përfshirë edhe kur një trajtim i tillë është 
administruar nga individë privatë. Fëmijët dhe individë të tjerë të rrezikuar, 
në veçanti, kanë të drejtën e mbrojtjes, në formën e parandalimit efektiv, 
kundrejt shkeljeve të tilla të rënda të integritetit personal (shih, për shembull, 
A. k. Mbretërisë së Bashkuar, cituar më lart, § 22, dhe Opuz k. Turqisë, nr. 
33401/02, § 159, KEDNJ 2009, si dhe Rekomandimin e Këshillit të Evropës 
mbi strategjitë e integruara kombëtare për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna 
në paragrafin 103 më lart). Gjykata ka pranuar gjithashtu ndjeshmërinë e 
veçantë të viktimave të dhunës në familje dhe nevojën për përfshirjen aktive 
të Shtetit në mbrojtjen e tyre (shih Bevacqua dhe S. kundër Bullgarisë, nr 
71127/01, § 65, 12 qershor 2008;.. Dhe Opuz, cituar më sipër, § 132). Këto 
detyrime pozitive, të cilat shpesh mbivendosen, përbëhen nga:.. (A) detyrimi 
për të parandaluar keqtrajtimin të cilin autoritetet e dinin ose duhej të kishtin 
dijeni (shih, për shembull, Gjorgjeviqi k. Kroacisë, nr 41526/10, §§ 138 139, 
GJEDNJ 2012), dhe (b) (procedural) detyrimi për të kryer hetim zyrtar efektiv 
kur një individ ngre një pretendim të diskutueshëm të keqtrajtimit (shih, për 
shembull, Dimitar Shopov k. Bullgarisë, nr. 17253/07, § 47, 16 prill 2013).

137. Në lidhje me këtë, Gjykata së pari vëren se kërkueset raportuan ngjarjet 
e 1 shkurt 2011, në organet e policisë të nesërmen. Gjatë intervistës me 
policinë kërkuesja e parë ka deklaruar se babai i saj e kishte goditur atë në 
fytyrë një ditë më parë dhe u përmendën raste të tjera të dhunës në familje 
nga kërkuesja (shih paragrafin 15 më lart). Ajo më vonë i përsëriti këto 
akuza para ekspertëve të ndryshëm klinik (shih paragrafët 19 dhe 23 më 
lart), dhe para ekspertëve të mjekësisë ligjore në procedurat e kujdestarisë 
(shih paragrafët 28-29 më lart).

138. Për më tepër, lëndimi i kërkueses së parë thuhet se është dokumentuar në 
mënyrë mjekësore. Në veçanti, të nesërmen ajo u diagnostikua me një okulist 
me një dëmtim në qepallën më të ulët të syrit të majtë (shih paragrafin 13 më 
lart). Mendimi i marrë nga eksperti mjeko-ligjor gjatë rrjedhës së procedurës 
penale për lëndim trupor ndaj babait të kërkueses të parë, thot se ajo me 
të vërtetë kishte pësuar një lëndim rreth asaj kohe dhe se ishte e mundur, 
edhe pse jo e sigurt, se ai kishte qenë shkaktuar në mënyrën që ajo e kishte 
përshkruar atë (shih paragrafin 44 më lart).

139. Për sa i përket pretendimeve të mbetura të abuzimit (kryesisht psikologjik), 
Gjykata vëren se terapistët të ndryshëm dhe ekspertët e mjekësisë ligjore në 
procedurat e kujdestarisë kanë vendosur që kërkuesja e parë ishte fëmijë i 
traumatizuar (shih paragrafët 19-20, 23, 25 dhe 69 më lart).
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140. Gjykata, duke qenë plotësisht e vetëdijshme se manipulimi i fëmijëve 
dhe akuzat e rreme të abuzimit të fëmijëve janë dukuri e zakonshme në 
marrëdhëniet shumë të kundërta mes prindërve të ndarë, mendon se kjo 
dëshmi (shih tre paragrafët e mësipërm) është e mjaftueshëm për ta bërë 
pretendimin e kërkuesve sjellë para autoriteteve vendase se kërkuesja e parë 
ishte abuzuar nga i ati i saj “të diskutueshëm”. Ajo ishte në këtë mënyrë 
e aftë për të shkaktuar (proceduralisht) detyrimin pozitiv të shtetit sipas 
nenit 3 të Konventës për të hetuar. Karakteri “i diskutueshëm” i kërkesës së 
kërkueseve për këtë arsye nuk është vënë në pikëpyetje nga fakti, se Qeveria 
u mbështet në faktin (shih paragrafët 116-117 më sipër) që kërkuesja e parë 
mund të ishte traumatizuar për shkak të ndarjes së prindërve të saj dhe 
“marrëdhënieve konfliktuale’’, në vend që pretendonte se ishte keqtrajtuar 
nga ana e babait të saj.

141. Po kështu, pasi kërkueset raportuan tek autoritetet se kërkuesja e parë ishte 
abuzuar nga babai i saj dhe paraqitën provat e mësipërme, këto autoritete 
duhet të kenë qenë të vetëdijshme se ajo mund të jetë në rrezik për të qenë 
subjekt i një trajtimi të tillë (përsëri). Prandaj, detyrim pozitiv i shtetit për 
të mbrojtur atë nga keqtrajtimi në të ardhmen ishte angazhuar gjithashtu.

142. Duke pasur parasysh sa më sipër, dhe në veçanti për faktin se kërkuesja 
e parë është edhe një fëmijë dhe viktima e supozuar e dhunës në familje, 
Gjykata konsideron se rasti konkret rrit detyrimevet pozitive të shtetit sipas 
nenit 3 të Konventës për sa i përket kërkueses.

143. Duke qenë kështu, Gjykata çmon se në masën që kërkuesja e parë është 
ankuar për dështimin e shtetit që të kryejë detyrimet e veta pozitive në lidhje 
me akte të dhunshme të kryera ndaj saj nga babai i saj, ankesat e saj sipas 
nenit 8 të Konventës përthithen nga ankesat e saj sipas nenit 3 të tij.

144. Gjykata duhet të konstatojë edhe më tej nëse autoritetet vendase në përputhje 
me detyrimet e tyre pozitive sipas nenit 3 të Konventës.

(i) Në lidhje me shkeljen e supozuar, kanë detyrimin pozitiv për të hetuar
145. Në lidhje me detyrimin pozitiv të autoriteteve vendore për të kryer hetim 

zyrtar efektiv për akuzat për keqtrajtim të kërkuesve, Gjykata së pari vëren 
se këto autoritete vendosën të ndjekin penalisht babanë e kërkueses së parë 
vetëm për plagët që ajo thuhet se ka pësuar gjatë incidentit të 1 shkurt 2011 
(shih paragrafët 21 dhe 35 më lart). Me fjalë të tjera, autoritetet vendase  kanë 
vendosur për të ndjekur penalisht vetëm (atë që duket të jetë më serioze) 
një në një sërë aktesh të dhunshme kundër kërkueses të parë në vend që të 
akuzonin babain e saj (edhe) për një vepër penale më të vogël të aftë për të 
mbuluar të gjitha rastet e keqtrajtimit që ajo dyshohet se kishte pësuar (shih 
paragrafët 86-89 më lart), të cilat do tu kishin mundësuar këtyre autoriteteve 
për të trajtuar gjendjen në tërësinë e saj.



325

146. Në këtë drejtim, Gjykata vëren gjithashtu se në bazë të Konventës për të 
Drejtat e Fëmijës (shih nenin 19 te tij dhe pikat 40-41 të Komenteve të 
Përgjithshme, cituar në paragrafët 94 dhe 96 më lart) të gjitha raportet e dhunës 
ndaj fëmijëve, duke përfshirë edhe ato brenda familjes, duhet të hetohen në 
mënyrë të përshtatshme (por jo domosdoshmërisht të ndiqen penalisht).

147. Megjithatë, edhe në qoftë se ndjekje babait të kërkueses të parë vetëm 
për veprën penale të lëndimit trupor nuk ishte në rrethanat e dhëna në 
kundërshtim me obligimin procedural pozitiv të shtetit për të kryer hetim 
efektiv akuzave për keqtrajtim, Gjykata është e mendimit se në rastin në 
fjalë autoritetet vendase gjithsesi nuk i janë përmbajtur këtij detyrimi. Kjo është 
për shkak se procedura penale për lëndime trupore që ata bënë deri më tani kanë 
zgjatur më shumë se katër vjet dhe dy muaj gjatë të cilëve rasti ka mbetur në 
pritje para gjykatës së shkallës së parë (shih paragrafët 35-51 më lart).

148. Në lidhje me këtë, Gjykata rithekson se për hetimin sipas nenit 3 të Konventës 
do të konsiderohet si “efektive”, jo vetëm që duhet të jetë i aftë për të çuar 
në përcaktimin e fakteve të çështjes dhe në identifikimin dhe dënimin e atyre 
që janë përgjegjës; një kërkesë e shpejtësisë dhe ekspeditës së arsyeshme 
është gjithashtu e nënkuptuar në këtë kontekst (shih, për shembull, Ë k. 
Slovenisë nr. 24125/06, § 64, 23 janar 2014). Për më tepër, kur hetimi zyrtar 
ka çuar në fillimin e procedimit në gjykatat kombëtare, procedurat si një 
e tërë, duke përfshirë edhe fazën e gjykimit, duhet të plotësojnë kërkesat 
e nenit 3 të Konventës. Në këtë drejtim, Gjykata është shprehur tashmë 
se mekanizmat mbrojtës në dispozicion sipas ligjit të brendshëm duhet të 
veprojnë në praktikë në mënyrë që të lejojnë shqyrtimin e meritave të një 
çështje të caktuar brenda një kohe të arsyeshme (shih, për shembull, Ë k. 
Slovenisë, cituar më lart , § 65).

149. Në këtë drejtim, Gjykata vëren në rradhë të parë që i ati i kërkueses të parë 
ishte akuzuar brenda dy muajve si i dyshuar i veprës penale dhe se urdhri 
penal ndaj tij është lëshuar më pak se një muaj më pas (shih paragrafët 
35-36 më lart). Kjo mënyrë nuk mund të mos të konstatohet se në atë fazë 
autoritetet vendase treguan kujdes të jashtëzakonshëm.

150.  Megjithatë, vonesa të konsiderueshme kanë ndodhur pasi i ati i kërkueses 
të parë  ka sfiduar rendin penal i cili më pas ishte vendosur automatikisht 
mënjanë dhe procedura penale rifilloi. Në veçanti, nga faktet e paraqitura nga 
qeveria duket se në periudhën  i kontestuar më 4 maj 2011 dhe në caktimin 
e seancës së parë në rastin më 7 maj 2013 procedura ishte në një qëndrim 
të plotë për dy vjet (shih paragrafët 37-38 më lart). Qeveria nuk ka dhënë 
ndonjë shpjegim për këtë shtyrje.

151. Vonesa të mëtejshme kanë ndodhur pasi gjykata vendosi të dëgjojë kërkuesen 
e parë sepse as gjykata e as autoritetet policore nuk ishin të pajisura me 
një pajisje lidhje video (shih paragrafët 47-50 më lart). Në kohën kur kjo 
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teknologji e ngjashme është lehtësisht në dispozicion, Gjykata e ka të 
vështirë për të justifikuar vonesën e tillë e cila deri më tani ka zgjatur më 
shumë se një vit.

152.  Rezultati i këtyre vonesave nga ana e autoriteteve vendore është se në më 
shumë se katër vjet dhe pesë muaj pasi kërkuesja e parë u plagos autoritetet 
vendore nuk e kanë krijuar me vendim gjyqësor të formës së prerë nëse 
dëmtimet e saj ishin shkaktuar nga i ati i saj dhe, nëse po, të përcaktonin 
përgjegjësinë e tij penale në këtë drejtim dhe të impononin një dënim. 
Në rrethana të tilla, Gjykata konkludon se këto autoritete kanë dështuar 
në përputhje me kërkesat e shpejtësisë duke nënkuptuar obligimin e tyre 
procedural pozitiv sipas nenit 3 të Konventës (shih, a fortiori, Remetin k. 
Kroacisë (nr. 2), nr. 7446 / 12, § 120, 24 korrik 2014).

(b)  Në lidhje me shkeljen e pretenduar të detyrimit pozitiv për të parandaluar 
keqtrajtimin
153.  Në fillim, Gjykata e gjen të rëndësishme të theksohet se kërkueset nuk 

argumentojnë se autoritetet vendase kanë shkelur detyrimin e tyre pozitiv 
duke dështuar për të parandaluar aktet e dyshuara të dhunës në familje ndaj 
kërkueses të parë që kishte ndodhur tashmë. Përkundrazi, ato u ankuan se pas 
incidentit të 1 shkurtit 2011, këto autoritete kanë shkelur atë detyrim pozitiv 
duke lënë kërkuesen e parë në kujdestarinë e babait të saj dhe kështu kishin 
dështuar për të parandaluar përsëritjen e dhunës në familje kundër saj.

154. Prandaj, detyra e Gjykatës është të përcaktojë nëse pas incidentit të 1 shkurtit 
2011, autoritetet vendase kanë marrë të gjitha masat e arsyeshme për të 
parandaluar keqtrajtimin e aplikueses së parë nga babai i saj, që është, për të 
parandaluar një rrezik për të cilën edhe kërkueset vetë nuk kanë argumentuar 
e kanë materializuar kurrë.

155. Në këtë drejtim, Gjykata vëren se më 30 mars 2011, që është, rreth dy muaj 
pas incidentit të 1 shkurt 2011, kërkuesja e dytë ka nisur procedime për të 
ndryshuar rendin e kujdestarisë së 24 gusht 2007 (shih paragrafët 22 dhe 
60 më lart) dhe në këtë mënyrë për ta hequr kërkuesen e parë nga kujdesi 
i babait të saj. Në të njëjtën kohë ajo i kërkoi gjykatës të shkallës së parë 
të lëshojë një masë të përkohshme në formën e rendit të përkohshëm të 
kujdestarisë të cilën ajo do të kishte përkohësisht kujdestarinë e kërkueses 
të parë (shih paragrafin 60 më lart).

156. Gjykata vëren më tej se në rekomandimin e saj të 12 Maj 2011 qendra lokale 
për punë sociale ka deklaruar se në atë kohë nuk kishte asgjë për të sugjeruar 
se duke qëndruar në familjen e atit të saj kërkuesja e parë do të jetë në rrezik 
(shih paragrafët 65 më lart). Megjithatë, mendimi i qendrës është formuluar 
gabimisht në se rreziku relevant i nevojshëm për tu vlerësuar ishte rreziku i 
abuzimit me kërkuesen e parë në vend se rreziku për jetën e saj.
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157.  Në këtë drejtim, Gjykata e gjen të rëndësishme të theksohet se qendra lokale 
e mirëqenies sociale ishte njohur me gjendjen e kërkueses të parë për shkak 
se në periudhën në mes të 7 nëntorit 2006 dhe 31 gusht 2008 ajo mori një 
masë për mbrojtjen e fëmijëve nga mbikëqyrjen e ushtrimit të autoritetit 
prindëror në familjen e saj (shih paragrafin 11 më lart). Pas incidentit të 1 
shkurtit 2011, qendra lokale për punë sociale sërish, më 22 shtator 2011, 
shqiptoi masën e njëjtë e cila zgjati deri më 31 mars 2014 (shih paragrafin 82 
më lart). Kjo do të thotë se gjendja në familjen e kërkueses të parë ishte në 
atë periudhë monitoruar nga afër nga autoritetet sociale. Për më tepër, asgjë 
në raportet e zyrtarit mbikëqyrës nuk sugjeron se në atë periudhë kërkuesja 
e parë ishte, ose rrezikonte të keqtrajtohej (shih paragrafin 83 më lart).

158. Gjykata gjithashtu vëren se rreth dy muaj pas fillimit të procedimeve të 
kujdestarisë, më 7 qershor 2011, gjykata e shkallës së parë ka vendosur në 
lidhje me kërkuesen e dytë për masë të përkohshme dhe nuk e pranoi atë 
(shih paragrafët 67 më lart). Në mënyrë të vendosur të mbështetur kryesisht 
në bazë të rekomandimit të lartpërmendur të qendrës lokale të mirëqenies 
sociale, ndërsa gjithashtu duke marrë parasysh provat e tjera, në veçanti dy 
mendimeve kontradiktore të psikiatërve klinike (shih paragrafët 19 dhe 25 
më lart) dhe faktin se procedura penale për lëndime trupore kundër babait 
të kërkueses të parë janë ende në pritje. Ai vijon se refuzimi i tij për të 
urdhëruar masa drastike të propozuara nga aplikuesja e dytë (shih pikat e 
lidhjes 40-42 të Komentit të Përgjithshëm nr. 8 të Komitetit për të Drejtat e 
Fëmijëve në paragrafin 96 më sipër) është i bazuar në mungesë të provave 
të mjaftueshme se abuzimi ka ndodhur dhe pas shqyrtimit të kujdesshëm të 
të gjitha lëndëve përkatëse (shih, mutatis mutandis, Deputet dhe të tjerë k. 
Bullgarisë, nr. 22457/08, § 115, 15 nëntor 2011).

159. Mendimi i kombinuar i ekspertëve mjeko-ligjorë të psikiatrisë dhe psiko-
logjisë së 29 Dhjetor 2011, të marra në kuadër të të njëjtave procedura të 
kujdestarisë, ka deklaruar se nuk ka indikacione të kundëeta për kërkuesen 
e parë për të vazhduar të jetoj me babain e saj (shih paragrafin 70 më lart). Në 
lidhje me argumentin e aplikueses se ata ekspertë nuk u përgjigjën në pyetjen 
e gjykatës familjes nëse ajo kishte qenë abuzuar dhe nëse po, nga kush (shih 
paragrafët 70 dhe 128 më lart), Gjykata konstaton se është e qartë se ekspertët 
nuk do të kishin rekomanduar që ajo të vazhdojë të jetojë me babain e saj, 
nëse ata konsideronin se ajo kishte qenë në rrezik të keqtrajtimit.

160. Konsideratat e mësipërme janë të mjaftueshme për Gjykatën që të gjej se në 
periudhën pas 1 shkurt 2011, autoritetet vendase morën hapa të arsyeshëm 
për të vlerësuar dhe peshojnë rrezikun e mundshëm të keqtrajtimit të 
kërkueses të parë nga babai i saj dhe për ta parandaluar atë.

161. Prandaj, ndërsa kohëzgjatja e procedurave të kujdestarisë, të cilat deri më 
tani kanë zgjatur më shumë se katër vjet dhe tre muaj, është me të vërtetë 
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për të ardhur keq dhe është e rëndësishme në kontekste të ndryshme (shih 
paragrafët 182-184 dhe 188-189) më poshtë, nuk është vendimtare rëndësia 
në kuadër të kësaj ankese dhe në këtë mënyrë nuk mund ta vë në dyshim 
gjetjen e Gjykatës se shteti ka përmbushur detyrimin e tij pozitiv për të 
mbrojtur kërkuesen e parë nga keqtrajtimi i mundshëm nga babai i saj (shih, 
mutatis mutandis, Deputet dhe të tjerë k. Bullgarisë , cituar më lart, § 117).

162. Kjo në të njëjtën kohë do të thotë se ankesat e kërkuesve në lidhje me 
shkeljen e pretenduar të detyrimit pozitiv për të parandaluar keqtrajtimin 
nuk mund të konsiderohet e parakohshme vetëm për shkak se procedurat e 
kujdestarisë janë ende në pritje, sic argumentoi Qeveria (shih paragrafët 108 
dhe 114 më lart ).

(c) Konkluzionet për meritat
163. Nga kjo del se në rastin konkret nuk ka pasur, sa i përket kërkueses së parë, një 

shkelje të nenit 3 të Konventës për shkak të shkeljes nga autoritetet vendase 
të detyrimeve të tyre pozitive për të kryer hetim efektiv mbi pretendimet e 
keqtrajtimit, dhe nuk ka shkelje të këtij neni për shkak të detyrimit të tyre 
për të parandaluar një trajtim të tillë.

(B) Përsa i përket kërkueses së dytë
164. Për sa i përket kërkueses së dytë, Gjykata rithekson në rastin e Gjorgjeviq 

k. Kroacisë se keqtrajtimi në të cilën djali i kërkuesjat të dytë ka qenë i 
ekspozuar në këtë rast kishte pasur një efekt negativ në jetën e tij private dhe 
familjare (shih Gjorgjeviqin, cituar më lart, § 97, ECHR 2012). Ajo u shpreh 
gjithashtu se, duke mos vënë në vend masat e duhura dhe relevante për të 
parandaluar më tej keqtrajtimin e djalit të saj, autoritetet shtetërore kanë jo 
vetëm shkelur detyrimin e tyre pozitiv sipas nenit 3 të Konventës në lidhje 
me atë, por edhe detyrimin e tyre pozitiv në bazë të nenit 8 të tij në lidhje me 
të (shih Gjorgjeviqin, cituar më lart, § 153, KEDNJ 2012).

165. Megjithatë, në rastin konkret, Gjykata, në funksion të gjetjes së saj të 
mësipërme në bazë të Nenit 3 të Konventës se shteti ka shkarkuar në mënyrë 
adekuate detyrimin pozitiv për të parandaluar keqtrajtimin e kërkueses të 
parë (shih paragrafët 160 dhe 163 më lart), konsideron se autoritetet vendase 
kanë respektuar edhe me detyrimin e tyre pozitiv ndaj kërkuesjat të dytë 
sipas nenit 8 të Konventës.

166. Prandaj, nuk ka pasur shkelje të nenit 8 të Konventës, në rastin konkret në lidhje 
me kërkuesen e dytë në lidhje me shkeljen e pretenduar të detyrimit pozitiv të 
shtetit për të parandaluar dhunën kundër vajzës së saj, aplikueses të parë.
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II.  SHKELJE TË TJERA TË PRETENDUARA TË NENIT 8 TË KONVENTËS
167.  Gjykata përsërit se është mjeshtër e karakterizimit të dhënë në ligj me faktet 

e rastit, dhe se nuk është e lidhur me karakterizimin e dhënë nga kërkuesja 
ose Qeveria. Duke u mbështetur në parimin jura novit Curia, ajo ka, për 
shembull, ka konsideruar lëvizjet e veta sipas neneve ose paragrafëve, nuk 
është mbështetur nga palët dhe madje nën një dispozite në lidhje me të cilin 
gjykata e kishte shpallur ankesën, të papranueshme duke deklaruar atë të 
pranueshme nën një tjetër dispozitë. Një ankesë është e karakterizuar nga 
faktet e pretenduara në të dhe jo vetëm nga baza ligjore apo argumentet 
mbështetëse (shih, për shembull, Şerife Yiğit k. Turqisë [GC], nr. 3976/05, 
§ 52 2 nëntor 2010).

168.  Gjykata rithekson se terapistët e ndryshëm dhe ekspertët e mjekësisë ligjore 
në procedurat e kujdestarisë kanë vendosur që kërkuesja e parë ishte një 
fëmijë i traumatizuar (shih paragrafët 19-20, 23, 25, 69 dhe 139 më lart). 
Ajo vëren më tej se në deklaratat e saj në polici, ato të dhëna para ekspertëve 
të ndryshëm klinike dhe ato që ishin dhënë para ekspertëve të mjekësisë 
ligjore që e shqyrtuar atë në procedurën e kujdestarisë, kërkuesja e parë ka 
deklaruar, në disa raste, se ajo donte të jetonte me nënën e saj, kërkuesen 
e dytë (shih paragrafët 19-20, 23-24, 28, 32, 34 dhe 69 më lart). Gjykata 
gjithashtu vëren se në esenë e saj shkollor e 27 tetor 2014, kërkuesja e parë 
pranoi se ajo kishte filluar të priste veten dhe më vonë shpjegoi para një 
psikologu se ajo e kishte bërë këtë, ndër të tjera, për shkak të “paaftësisë 
për të menaxhuar kohën e saj dhe të mohimit të jetesës me nënën e saj, 
e cila do ta bënte atë të lumtur “dhe” për shkak se ajo nuk është e lejuar 
për të zgjedhur me kë të jetoj” (shih paragrafët 33-34 më lart). Raporti i 
këtij psikologu sugjeron se kërkuesja e parë filloi vetë-plagosjen veten për 
shkak të frustrimit që rezulton nga kufizimi i lirisë së saj të veprimit (shih 
paragrafin 34 më lart).

169. Në lidhje me këtë, Gjykata rithekson se gëzimi i ndërsjellë nga prindi dhe 
fëmija i shoqërisë së njëri-tjetrit përbën një element themelor të “jetës 
familjare” brenda kuptimit të Nenit 8 të Konventës (shih, midis autoriteteve 
të tjera, Olsson k. Suedisë (nr. 1), 24 mars 1988 § 59, Seria A nr. 130, dhe 
Gluhaković k. Kroacisë, nr. 21188/09, § 54, 12 prill 2011), dhe se koncepti i 
“jetës private” sipas kuptimit të këtij neni përfshin, ndër të tjera, të drejtën e 
autonomisë personale (shih, për shembull, Pretty k. Mbretërisë së Bashkuar, 
nr. 2346/02, § 61, GJEDNJ 2002 III) dhe të integritetit fizik dhe psikologjik 
(shih, për shembull, X dhe Y k. Holandës, 26 mars 1985 § 22, Seria A nr. 91). 

170. Në mënyrë të veçantë, në Fernández Martínezcase Gjykata, lidhur me të 
drejtën për jetë private dhe familjare, theksoi rëndësinë për individët të jenë 
në gjendje për të vendosur lirisht si për të kryer jetën e tyre private dhe 
familjare dhe përsëriti se neni 8 të mbrojtur të drejtën për vetëpërmbushjen, 
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qoftë në formën e zhvillimit personal, ose nga pikëpamja e së drejtës për të 
krijuar dhe zhvilluar marrëdhënie me qeniet e tjera njerëzore dhe me botën e 
jashtme, nocioni i autonomisë personale një parim të rëndësishëm themelor 
interpreton garancitë e parashikuara në këtë dispozitë (shih Fernández 
Martínez k. Spanjës ([GC], nr. 56030/07, § 126, GJEDNJ 2014 (ekstrakte)).

171. Kjo e drejtë për autonomi personale, e cila në rast të rriturit do të thotë e 
drejta për të bërë zgjedhje se si të çojë jetën e vet dikujt, me kusht që kjo 
nuk do të pajustifikueshme të ndërhyjë me të drejtat dhe liritë e të tjerëve 
ka një fushë tjetër në rast të fëmijëve. Ata nuk kanë autonominë e plotë të 
të rriturve, por janë, megjithatë, subjektet e të drejtave (shih Preambulën e 
Protokollit Opsional të Konventës mbi të Drejtat e Fëmijëve në procedurën e 
komunikimit në paragrafin 95 më sipër). Kjo autonomi e kufizuar në rastin e 
fëmijëve, të cilët gradualisht rriten me pjekurinë e tyre në zhvillim, ushtrohet 
nëpërmjet të drejtës së tyre për t’u konsultuar dhe dëgjuar. Siç specifikohet 
në Nenin 12 të Konventës mbi të Drejtat e Fëmijës (shih paragrafin 94 
më lart), fëmija i cili është i aftë të formojë pikëpamjet e tij ose të saj ka 
të drejtë ti shprehë ato dhe të drejtë të ketë peshën e duhur dhënë këtyre 
mendimeve , në përputhje me moshën e tij ose të saj dhe pjekurinë, dhe, në 
veçanti, duhet ti jepet mundësia që të dëgjohet në çdo procedurë gjyqësore 
ose administrative, që ndikon te ata.

172. Duke pasur parasysh vlerësimet e mësipërme, dhe duke marrë interesin më 
të lartë të fëmijës si konsideratë parësore, Gjykata vlerëson se ankesat e 
kërkuesve se autoritetet vendore janë duke injoruar dëshirën e kërkueses 
të parë për të jetuar me nënën e saj, dhe se ajo ende nuk është dëgjuar 
në procedurat e kujdestarisë, të cilat kanë zgjatur një kohë të gjatë (shih 
paragrafët 129-130 më sipër), të ngrenë çështjet në lidhje me të drejtën për 
respektimin e jetës private dhe familjare të dallueshme nga ato analizohen 
në kontekstin e neneve 3 dhe 8 të Konventës në paragrafët 153-166 më 
sipër, të cilat në këtë mënyrë kërkojnë ekzaminim të veçantë nga Gjykata 
sipas nenit të fundit.

A.  Pranueshmëria
173. Gjykata rithekson se Qeveria argumentoi se disa ankesa nga kërkueset sipas 

nenit 3 dhe/ose 8 të Konventës, përkatësisht ato në lidhje me shkeljen e 
pretenduar të detyrimit pozitiv për të parandaluar aktet e ardhshme të 
dhunshme kundër kërkuesjat të parë, ishin të parakohshme për shkak të 
procedurave të kujdestarisë janë ende në pritje (shih paragrafin 108 më lart). 
Në kuadër të kësaj pjese të kërkimit që argumenti përbën një kundërshtim 
papranueshmërisë dhe duhet të merret në pyetje si të tillë (të krahasohet me 
paragrafin 114 më lart).

174. Në lidhje me këtë, Gjykata rithekson se këto procedura të kujdestarisë 
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deri më tani janë në pritje për më shumë se katër vjet e tre muaj, dhe 
thekson se pas tre vjet e gjysmë kërkuesja e parë filloi të ekspozoj sjellje të 
vetëplagosjes, të cilën ajo vetë e përshkroi si një reagim për frustrimin që 
rezulton nga fakti se ajo nuk ishte lejuar të jetojnë me nënën e saj, kërkuesen 
e dytë (shih paragrafët 33-34 më lart). Gjykata më tej thekson se shpejtësia e 
procedimeve të brendshme është e rëndësishme që të konsiderohet efektive 
dhe kështu të nevojshme për tu shteruar në kuptimin e nenit 35 § 1 të 
Konventës. Në të vërtetë, gjatësia e tepruar e procedurave të brendshme 
mund të përbëjë një rrethanë të veçantë e cila do të përjashtojë aplikuesit 
nga detyrimi për të shteruar mjetet e brendshme në dispozicion të tyre (shih 
Šorgić k. Serbisë, nr. 34973/06, § 55, 3 Nëntor 2011). Kjo është veçanërisht 
kështu në rastet si ai aktual që ka të bëjë me një situatë të vazhdueshme 
(të lartë) paragjykuese për jetën private të kërkueses të parë (shih, mutatis 
mutandis, X. k. Gjermanisë, nr. 6699/74, vendimi i Komisionit i datës 15 
dhjetor 1977 , Vendimet dhe raportet (DR) 11, f. 16 dhe 24). Duke pasur 
parasysh rrethanat e veçanta të përmendura më lart, Gjykata vlerëson se në 
këtë rast kërkueset nuk mund të kërkojnë që të presin më gjatë për rezultatin 
përfundimtar të procedurës së kujdestarisë.

B. Meritat
1. Parashtrimet e palëve

175. Argumentet e Qeverisë dhe kërkueset e prekura në paragrafët 121-122 dhe 
124, dhe në paragrafët 129-130 më sipër, përkatësisht, janë gjithashtu të 
rëndësishme për shqyrtimin e meritave të kësaj pjese të kërkimit.

2. Vlerësimi i Gjykatës
(A) Kërkuesja e parë

176. Ndërsa qëllimi kryesor i nenit 8 është që të mbrojë individin nga veprimet 
arbitrare nga autoritetet publike, nuk mund përveçse të jenë obligime pozitive 
të qenësishme në “lidhje” efektive për jetën private dhe familjare dhe këto 
detyrime mund të përfshijnë marrjen e masave në sferën e marrëdhënieve 
të individëve në mes të tyre. Fëmijët dhe individë të tjerë të rrezikuar, në 
veçanti, kanë të drejtë për mbrojtje efektive (shih, për shembull, Bevacqua 
dhe S., cituar më lart, § 64).

177. Sa i përket të drejtës për respektimin e jetës private, këto detyrime mund 
të përfshijnë miratimin e masave të hartuara për të siguruar këtë të drejtë, 
përfshirë edhe sigurimin e një kuadri rregullator të drejtave gjykuese 
dhe makineri zbatimi për mbrojtjen individuale dhe zbatimin, ku është e 
përshtatshme , e masave të veçanta (shih, për shembull, P. dhe S. k. Polonisë, 
nr. 57375/08, § 95, 30 Tetor 2012).

178. Sa i përket të drejtës për respektimin e jetës familjare, këto përfshijnë një 
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detyrim për autoritetet kombëtare për të marrë masa me qëllim të ribashkimit 
të prindërve me fëmijët e tyre dhe për të lehtësuar ribashkime të tilla. Kjo 
vlen edhe për rastet kur kontakti dhe mosmarrëveshjet e kujdestarisë për 
fëmijët lindin ndërmjet prindërve dhe / ose anëtarëve e tjerë të familjes e 
fëmijëve (shih, për shembull, Gluhaković, cituar më lart, § 56).

179. Gjykata rithekson se paefektshmëria, dhe në veçanti vonesa, në kryerjen 
e procedurave të kujdestarisë mund të çojë në një shkelje të detyrimeve 
pozitive sipas nenit 8 të Konventës (shih Eberhard dhe M. k. Sllovenisë, 
nr. 8673/05 dhe 9733 / 05, § 127, 1 dhjetor 2009, dhe SI k. Sllovenisë, nr. 
45082/05, § 69, 13 tetor 2011).

180.  Ajo më tej thekson se ndërsa neni 8 nuk përmban kërkesa të qarta procedurale, 
procesi i vendimmarrjes duhet të jetë i drejtë dhe i tillë që të përballojë 
respektimin e interesave të garantuara me nenin 8 (shih, për shembull, W. 
k. Mbretërisë së Bashkuar, 8 korrik të vitit 1987 §§ 62 dhe 64, Seria A nr. 
121, dhe TP dhe KM k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 28945/95, § 72, 
GJEDNJ 2001 v (ekstrakte)). Në mënyrë të veçantë, në një numër të rasteve 
të fëmijëve Gjykata ka shqyrtuar nëse prindërit kishin qenë mjaft të përfshirë 
në procesin e vendimmarrjes, me qëllim që të përcaktohet nëse janë shkelur 
të drejtat e tyre sipas nenit 8 (shih, për shembull, W. kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, cituar më lart, §§ 62-68 dhe 70;.. Sommerfeld kundër Gjermanisë 
[GC], nr 31871/96, §§ 66-75, GJEDNJ 2003 VIII (ekstrakte)); dhe Sahin k. 
Gjermanisë [GC], nr. 30943/96, §§ 68-78, GJEDNJ 2003 VIII).

181. Duke pasur parasysh nenin 12 të Konventës mbi të Drejtat e Fëmijës (shih 
paragrafët 94 dhe 97 më sipër, dhe në veçanti pikën 32 të Komentarit të 
Përgjithshëm nr. 12 të Komitetit për të Drejtat e Fëmijës), Gjykata konstaton 
se të njëjtat konsiderata zbatohen mutatis mutandis në çdo procedurë 
gjyqësore ose administrative, që prekin të drejtat e fëmijëve sipas nenit 8 të 
kësaj Konvente. Në mënyrë të veçantë, në raste të tilla nuk mund të thuhet 
se fëmijët të aftë të formojë pikëpamjet e tyre ishin mjaft të përfshirë në 
procesin e vendimmarrjes në qoftë se ata nuk ishin të pajisur me mundësinë 
për t’u dëgjuar dhe kështu të shprehin pikëpamjet e tyre.

182.  Duke iu kthyer çështjes në fjalë, Gjykata vëren se procedurat e kujdestarisë 
janë deri më tani në pritje për më shumë se katër vjet e tre muaj. Duke 
pasur parasysh jurisprudencën e saj (shih Eberhard dhe M., cituar më lart, 
§§ 138-142, dhe Kopf dhe Liberda k. Austrisë, nr 1598/06, §§ 46-49, 17 
Janar 2012..), Gjykata konsideron se vetëm ky fakt do të ishte i mjaftueshëm 
për të gjetur se shteti i paditur nuk ka arritur të përmbushë detyrimet e saj 
pozitive sipas nenit 8 të Konventës, edhe nëse faktet e rastit në fjalë nuk do 
të kishin të nevojshme zell më të madh se ai që zakonisht kërkohet në rastet 
e kujdesit të fëmij.
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183. Rasti i pranishëm në të vërtetë bën hirrje për kujdes më të madh për shkak 
se ajo ka të bëjë me një fëmijë të traumatizuar që, nëse për asgjë tjetër 
se sa marrëdhënie konfliktuale e prindërve të saj, pësoi vuajtje të madhe 
mendore e cila arriti kulmin në sjellje vetëplagosjeje. Megjithatë, duket se 
gjykatat e brendshme nuk e njohin seriozitetin dhe urgjencën e situatës. Në 
veçanti, duket se ata nuk e kuptojnë se kërkuesja e parë e ka perceptuar jetën 
me nënën e saj, si një mënyrë për të dalë nga pozita e saj e pasigurt, dhe 
procedurat të kujdestarisë si instrument në arritjen e këtij qëllimi. Gjykatat 
e brendshme, pra, nuk e kuptojnë se karakteri i zgjatur i këtyre procedurave 
përkeqëson gjendjen e kërkueses të parë.

184. Gjykata është goditur veçanërisht nga fakti se pas katër vjet e tre muajsh 
kërkuesja e parë ende nuk është dëgjuar në këto procedura dhe në këtë mënyrë 
nuk i jepet një mundësi për të shprehur pikëpamjet e saj mbi këtë çështje me 
cilin prindi ajo do donte të jetonte. Ajo vë në dukje se gjykata e qarkut kishte 
në vendimin e saj të datës 15 nëntor 2013 udhëzuar gjykatën komunale për 
të vlerësuar nëse kërkuesja e parë ishte në gjendje për të kuptuar rëndësinë 
e procedurës dhe, nëse po, të lejojë atë për të shprehur mendimin e saj dhe 
për të marrë dëshminë e saj (shih paragrafin 77 më lart), edhe pse nuk kishte 
asgjë për të thirrur në pyetje supozimin se kërkuesja e parë e cila ishte në 
atë kohë dymbëdhjetë vjeç ishte në gjendje të formojnte pikëpamjet e saj 
dhe shprehjen e tyre (shih pikën 20 të Komentit  të Përgjithshëm nr 12 të  
Komisionit për të Drejtat e Fëmijëve në paragrafin 97 më sipër). Në çdo 
rast, më shumë se një vit e shtatë muaj kanë kaluar pa hapat që po merren në 
përputhje edhe me një udhëzim të tillë. Ajo që është edhe më e çuditshme 
është se nuk janë ndërmarrë hapa për përshpejtimin e procedurës edhe pasi 
kërkuesja e parë filloi të ekspozoj sjellje vetëplagosjeje.

185. Për më tepër, Gjykata vëren se sipas jurisprudencës së gjykatave kroate në 
situata ku të dy prindërit janë po aq të aftë për t’u kujdesur për fëmijën, dhe 
fëmija është, duke pasur parasysh moshën dhe pjekurinë e tij ose të saj, i 
aftë për të formuar pikëpamjet e tij ose të saj dhe shprehjen e tyre, dëshirat 
e fëmijës sa i përket se me cilin prind dëshiron të jetoj duhet të respektohet 
(shih paragrafin 85 më lart). Gjykata nuk mund të mos të abonohen në këtë 
pikëpamje se përndryshe rregulli që pikëpamjet e fëmijës duhet të jepen në 
bazë të peshës do të jetë bëhej i pakuptimtë.

186. Gjykata vëren se në rastin konkret ekspertët mjeko-ligjorë në psikologji dhe 
psikiatri kanë gjetur se prindërit e kërkueses të parë janë njësoj të aftë për të 
marrë kujdesin e saj (shih paragrafin 69 më lart), pamje që duket të ndahet 
nga qendra për punë sociale lokale (shih paragrafin 83 më lart). Këta ekspertë 
kanë vendosur gjithashtu se kërkuesja e parë ka shprehur një dëshirë të fortë 
për të jetuar me nënën e saj (shih paragrafin 69 më lart). Gjykata vëren më 
tej se të dy prindërit e saj jetojnë në të njëjtin qytet dhe se kthimi i rendit 
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të kujdestarisë, pra nuk i sjell kërkueses së parë ndryshimin e  shkollës ose 
përndryshe të largohet nga mjedisi i saji  përhershëm social. Për më tepër, 
kërkuesja e parë, e cili është një nxënëse e shkallës A dhe të cilën ekspertët e 
shohin si të mirë apo edhe më lart se kapacitetet mesatare intelektuale (shih 
paragrafët 19-20 më lart), ishte nëntë vjet e gjysmë në kohën e procedurave 
të kujdestarisë dhe tani është trembëdhjetë e gjysmë. Ajo në këtë mënyrë 
do të jetë e vështirë për të argumentuar se, duke pasur parasysh moshën 
dhe pjekurinë e saj, ajo nuk është e aftë të formojë pikëpamjet e veta dhe 
duke shprehur ato lirshëm. Prandaj, Gjykata konstaton se mos respektimi 
i dëshirës së saj sa i përket çështjes se me cilin prind do të jetoj do të, në 
rrethana specifike të rastit në fjalë, përbëj shkelje të të drejtës së saj për 
respektimin e jetës private dhe familjare.

187. Duke pasur parasysh gjithë sa më sipër, Gjykata konstaton se ka pasur 
shkelje të nenit 8 të Konventës, në rastin konkret në lidhje me të drejtën e 
kërkuesjat të parë për respektimin e jetës së saj private dhe familjare.

(B) Kërkuesja e dytë
188. Gjykata vlerëson se gjetjet e saj e mësipërme në lidhje me karakterin e 

zgjatur të procedurave të kujdestarisë në mënyrë të barabartë të zbatohet për 
aplikuesen e dytë (shih paragrafin 182).

189. Nuk ka pasur shkelje të nenit 8 të Konventës, në rastin konkret në lidhje me 
të drejtën e kërkueses të dytë për respektimin e jetës së saj familjare.

III. SHKELJE E PRETENDUAR E NENIT 6 § 1 DHE 13 TË KONVENTËS

190. Kërkueset gjithashtu u ankuan se nuk kishin as nuk kanë pasur qasje në 
gjykatë, as një mjet efektiv që të ankohen për shkelje të të drejtave të 
tyre sipas neneve 3 dhe 8 të Konventës për shkak të refuzimit nga ana e 
autoriteteve vendore për të lejuar ata që të ndjekin procedura penale për 
veprën penale të abuzimit të fëmijëve ndaj babait të kërkueses të parë. Ata u 
mbështetën në nenin 6 § 1 dhe neni 13 të Konventës, i cili në pjesën e tyre 
përkatëse lexohet si më poshtë:

Neni 6 (e drejta për gjykim të drejtë)
“Në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të tij civile ose të çdo akuze penale 

kundër tij, çdokush ka të drejtë për një proces ... të drejtë ... nga [një] ... gjykatë ...”

Neni 13 (e drejta për zgjidhje efektive)
“Të gjithë të drejtat dhe liritë e të cilit, siç përcaktohet në  Konventë janë shkelur 

kanë të drejtë të paraqesin një kërkim efektiv përpara një instance kombëtare, edhe kur 
kjo shkelje ka qenë kryer nga persona që veprojnë brenda ushtrimit të funksioneve të 
tyre zyrtare.”
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191. Gjykata përsërit se Konventa nuk garanton një të drejtë që të ketë procedura 
penale ndaj personave të tretë, ose të dënohen këta persona (shih, midis 
shumë autoriteteve të tjera, Perez k. Francës [GC], nr. 47287/99, § 70, 
ECHR 2004 Me, dhe Krzak k. Polonisë, nr. 51515/99, § 24, 6 prill 2004).

192.  Ai vijon se këto ankesa janë të papajtueshme ratione materiae me dispozitat 
e Konventës në kuptimin e tij të nenit 35 § 3 dhe duhet të rrëzohen në 
përputhje me nenin 35 § 4 të tij.

IV.  ZBATIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS
193. 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 
ndreqjene pjesshme, Gjykata, nëse është e nevojshme, i akordon njëshpërblim të drejtë 
palës së dëmtuar.”

A.  Dëmi
194. Kërkueset morën secila nga 20,000 euro (EUR) në lidhje me dëmin jopasuror.
195. Qeveria e kundërshtoi këtë pretendim.
196. Duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e çështjes në fjalë, Gjykata pranon se 

kërkueset kanë pësuar dëme jomonetare të cilat nuk mund të kompensohet për 
vetëm me konstatimin e shkeljes. Bërë vlerësimin e tij mbi baza të barabarta, 
Gjykata i jep kërkueses së parë EUR 19,500 për t’u paguar kujdestarit të 
saj dhe ta mbaj deri në kohën kur kjo shumë mund të administrohet nga 
aplikuesi i parë vetë, dhe kërkueses së dytë 2500 euro, në lidhje me dëmin  
jopasuror, plus ndonjë taksë që mund të jetë e tatueshme në këto shuma.

B.  Kostot dhe shpenzimet
197. Kërkueset pretenduan gjithashtu 15625 HRK për kostot dhe shpenzimet 

para autoriteteve vendore dhe 27,578.47 HRK për ato para Gjykatës.
198. Qeveria i kontestoi këto pretendime.
199. 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 vërtetë dhe të shkaktuara domosdoshmërisht dhe janë të arsyeshme 
në sasi. Në rastin në fjalë, duke pasur dokumentate në posedim të saj 
dhe kriteret e mësipërme, Gjykata çmon të arsyeshme të japi kërkueseve 
bashkërisht shumën prej 3,600 euro për procedurat para Gjykatës, plus çdo 
taksë që mund të jetë e tatueshme për ta.

C.  Interesi i munguar 
200. 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 për qind.
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PËR KËTO ARSYE, GJYKATA

1.  Deklaron, në mënyrë unanime, kërkesat në lidhje me ndalimin e keqtrajtimit 
dhe të drejtën për respektimin e jetës private dhe familjare të pranueshme dhe 
pjesën tjetër të kërkimit të papranueshme;

2.  Vendos, me dy të pestat e votave, se ka pasur shkelje të nenit 3 të Konventës 
për sa i përket kërkueses së parë për shkak të shkeljes së detyrimit procedural 
të shtetit për të kryer hetim efektiv ndaj  akuzave për keqtrajtim;

3.  Vlerëson, njëzëri, se nuk ka pasur shkelje të nenit 3 të Konventës për sa i 
përket kërkueses së parë për shkak të shkeljes së detyrimit pozitiv të shtetit 
për të mbrojtur atë nga keqtrajtimi;

4.   Vendos, njëzëri, se nuk ka pasur shkelje të nenit 8 të Konventës për sa i përket 
kërkueses së dytë për shkak të shkeljes së detyrimit pozitiv të shtetit për të 
mbrojtur kërkuesen e parë nga keqtrajtimi;

5.  Vendos, njëzëri, se ka pasur shkelje të nenit 8 të Konventës në lidhje me 
të drejtën e kërkueses të parë për respektimin e jetës private dhe familjare 
për shkak të karakterit të zgjatur të procedurave të kujdestarisë dhe të mos-
përfshirjes së saj në vendimmarrjes; 

6.  Vendos, njëzëri, se ka pasur shkelje të nenit 8 të Konventës në lidhje me të 
drejtën e kërkueses së dytë për respektimin e jetës familjare në llogari të 
karakterit të zgjatur të procedurave të kujdestarisë;

7.  Mban qëndrimin unanim,
(A)  se shteti i paditur duhet t’i paguajë kërkuesve, 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 konvertohet në kuna kroate 
në normën e zbatueshme në datën e shlyerjes:
(I)  19,500 EUR (nëntëmbëdhjetë mijë e pesëqind euro), plus çdo 

taksë që mund të jetë e tatueshme, për aplikuesen e parë në lidhje 
me dëmin jopasuror; 

(Ii)  2,500 euro (dy mijë e pesëqind euro), plus çdo taksë që mund të jetë 
e tatueshme, për aplikuesen e dytë në lidhje me dëmin jopasuror; 

(Iii) 3,600 EUR (tre mijë e gjashtëqind euro), plus çdo taksë që mund 
të jetë e tatueshme për kërkueset, e përbashkët në lidhje me kostot 
dhe shpenzimet;

(b) që nga skadimi i afatit të përmendur më lart tre muaj deri në zgjidhje, 
interesi i thjeshtë do të jetë i pagueshëm mbi shumat e mësipërme në 
një norme të barabartë me normën marzhinale të huadhënies të Bankës 
Qendrore Europiane gjatë periudhës së mospagimit, plus tre për qind;

8.   Nuk pranon, në mënyrë unanime, pjesën tjetër të pretendimit të kërkuesve për 
shpërblim të drejtë.
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Bërë në gjuhën angleze dhe njoftuar me shkrim më 3 shtator 2015, në bazë të 
rregullit 77 § 2 dhe 3 të rregullores së Gjykatës.

Søren Nielsen      Isabelle Berro   
           Kancelar                                  Kryetare   
 

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

       I.B.L.
        S.N.

OPINIONI PJESËRISHT KUNDËRSHTUES I GJYQTARËVE 
BERRO DHE MOSE

1. Shprehim keqardhjen tonë që nuk mund të ndjekim arsyetimin e shumicës në 
lidhje me nenin 3 të Konventës. Duke lënë mënjanë ankesat sipas nenit 6 § 
1 dhe nenit 13, të cilat janë shpallur në mënyrëtë drejtë të papranueshme në 
gjykim (shih paragrafët 190-192), është mendimi ynë se rasti konkret duhet 
të shqyrtohet sipas Nenit 8.

2. Vendimi i ka arritur në përfundimin se, si rezultat i procedurave të zgjatura  të 
kujdestarisë zgjatur, e cila zgjati për më shumë se katër vjet, ka pasur shkelje 
të nenit 8 të dyja në lidhje me kërkuesen e parë të bijës dhe aplikueses së dytë 
nënës (shih paragrafët 176-87 dhe 188-89 respektivisht).

3. Kërkueset gjithashtu u ankuan se autoritetet nuk kanë përmbushur detyrimet e 
tyre procedurale pozitive sipas nenit 3 dhe/ose nenin 8 sepse kishin refuzuar 
për të ndjekur penalisht të atin dhe dështuan për të hequr vajzën nga kujdestaria 
e të atit dhe në këtë mënyrë për të parandaluar atë nga kryerja  më tej e akteve 
të dhunshme kundër saj (shih paragrafin 104).

4.  Siç thuhet në gjykim, megjithëse në një kontekst të ndryshëm (shih paragrafin 
167), është themeluar në mënyrë të vendosur në jurisprudencën e Gjykatës 
se karakterizimi që do të jepet në ligj me faktet e rastit, është jo e lidhur me 
karakterizimin e dhënë nga kërkuesja ose të Qeverisë. Një ankesë është e 
karakterizuar nga faktet e pretenduara në të dhe jo vetëm nga baza ligjore apo 
argumentet mbështetëse.

5. Pjesa më e madhe kanë zgjedhur të përqëndrohet në Nenin 3 (shih paragrafët 
131 132). Gjetja se efekti kumulativ i të gjitha akteve të supozuara të kryera 
nga i ati do të “në qoftë se ata janë kryer në të vërtetë” bëjnë trajtimin se 
bija dyshohet se u ekspozuar ndaj mjaft dhunimeve  serioze për të arritur 
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në pragun e ashpërsisë të kërkuar sipas nenit 3 (shih paragrafin 135), ata 
gjejnë se provat janë të mjaftueshme për t’u marrë parasysh se pretendimet 
sipas atij neni janë të diskutueshëm dhe në këtë mënyrë për të shkaktuar 
detyrimin procedural të shtetit sipas kësaj dispozite. Prandaj, sipas mendimit 
të shumicës, ankesa sipas nenit 8 janë të absorbueshme nga pretendimet sipas 
nenit 3 (shih paragrafët 140-143).

6.   Sipas mendimit tonë, kjo qasje sipas nenit 3 nuk merr parasysh mjaftueshme 
kontekstit faktik të rastit. Manipulimi i fëmijëve dhe akuza të rreme të abuzimit 
të fëmijëve janë shumë të shpeshta në marrëdhëniet shumë konfliktuale mes 
prindërve të ndarë dhe shpesh janë të dobishëm në betejat e kujdestarisë për 
fëmijët. Në lidhje me këtë ne vërejmë se në periudhën ndërmjet 5 July 2006 
dhe 7 mars 2008 së bashku janë ngritur tetë ankesa penale kundër nënës 
dhe babait, shumica e të cilave janë parashtruar kundër njëri-tjetrit. Pesë 
kallëzime penale janë hedhur poshtë, duke përfshirë tre në të cilën është e 
dyshuar se veprat penale të abuzimit të fëmijëve dhe dhunës në familje ishin 
kryer kundër së bijës (shih paragrafin 9 të vendimit). Ajo gjithashtu tregon se 
nëna këmbënguli që babai të ndiqet dhe të dënohet në mënyrë specifike për 
veprën penale të abuzimit të fëmijëve, edhe pse sjellja e kërkuesjat për të cilën 
e kishte akuzuar atë, mund të konsiderohet si vepër penale ose kundërvajtje 
të dhunës në familje, ose si vepra penale e lëndimeve trupore (për të cilën ai 
ishte duke u ndjekur penalisht).

7.   Sipas Komitetit për të Drejtat e Fëmijës, statusi i varur i fëmijës dhe intimitetit 
të veçantë të marrëdhënieve që mardhëniet familjare vendimet për të ndjekur 
penalisht prindërit, ose për të ndërhyrë zyrtarisht në familje në mënyra të tjera, 
duhet të merren me kujdes shumë të madh, dhe ndjekja penale e prindërve 
është në shumicën e rasteve gjasa të jetë në interesin më të lartë të fëmijëve 
të tyre (shih paragrafin 96 të vendimit). Është gjithashtu për tu përmendur 
se ende nuk është themeluar me vendim të formës së prerë gjyqësore ose se 
lëndiminë sy i vajzës ishte shkaktuar nga babai apo jo, gjatë incidentit të 11 
shkurt 2011 (shih paragrafët 35-51 të vendimit).

8.   Për më tepër, na duket se qasja e shumicës në lidhje me obligimin procedural 
për të ndjekur penalisht babain nuk është plotësisht në përputhje me 
përfundimin e tij të mëvonshëm se nuk ka pasur shkelje të detyrimit për 
të parandaluar keqtrajtimin duke hequr vajzën nga kujdestaria  e tij (shih 
paragrafët 153 -163). Këtu, gjykimi i referohet vlerësimit të qendrës lokale 
sociale të mirëqenies të 12 majit 2011 se vajza nuk ishte në rrezik; refuzimi i 
gjykatës së shkallës së parë, më 7 qershor 2011 për të dhënë kërkesën e nënës 
për masa të përkohshme, për shkak të mungesës së provave të mjaftueshme 
se abuzimi ka ndodhur; dhe raporti i kombinuar nga ekspertë të mjekësisë 
ligjore të psikiatrisë dhe psikologjisë së 19 dhjetorit 2011, duke deklaruar se 
nuk ka pasur indikacione të kundërta për vajzën për të vazhduar së jetuari me 
babain e saj.
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9.  Në rastin konkret e bija ishte traumatizuar nga situata konfliktuale mes të 
prindërve të saj, të cilët, sipas ekspertëve, ishin të dy në mënyrë të barabartë të 
paaftë të kujdeseshin për vajzën e tyre, dhe ajo i ka shkaktuar lëndim vetes së 
saj, sepse autoritetet nuk arritën të marrin parasysh në mënyrëtë  mjaftueshme 
mendimet e saj gjatë procedurave që zgjatën një kohë të gjatë. Ankesat duhet 
të ishin shqyrtuar ekskluzivisht sipas nenit 8 të Konventës, i cili garanton të 
drejtën për respektimin e jetës private dhe familjare.



Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

SEKSIONI I IV

ÇËSHTJA  MAGEE DHE TË TJERË KUNDËR  
MBRETËRISË SË BASHKUAR

(Kërkesat  nr. 26289/12, 29062/12 dhe 29891/12)

VENDIM

STRASBURG

12 Maj 2015

PËRFUNDIMTAR

12/08/2015

Vendimi ka marrë formë të prerë nëpërputhje me Nenin 44 § 2 të Konventës.
Mund të jetë subjekt i rishikimit redaktues.
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Në çështjen e  Magee dhe të tj. kundër Mbretërisë së Bashkuar,
Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut (Seksioni i katërt), me trup gjykues 

të përbërë nga:
Päivi Hirvelä, Kryetar, 
George Nicolaou, 
Ledi Bianku, 
Nona Tsotsoria, 
Paul Mahoney, 
Krzysztof Wojtyczek, 
Faris Vehabović,gjyqtarë, 
dhe Françoise Elens-Passos, Kancelar Seksioni,

Diskutuar në seancë private më 14 Prill 2015,
Jepet vendimi i mëposhtëm, i cili u miratua në të njëjtën datë:

PROCEDURA
1. Çështja e ka zanafillën në tre kërkesa (nr. 26289/12, 29062/12 dhe 29891/12) 

kundër Mbretërisë së Bashkuar,  së Madhe dhe Irlandës së Veriut të 
depozituara në Gjykatë sipas nenit 34 të Konventës “Për Mbrojtjen e të 
Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore”(“Konventa”) nga tre shtetas 
irlandez, Z.Gabriel Magee, Z.Colin Francis Duffy dhe Znj.Teresa Magee 
(“paditësit”), respektivisht më 1 maj 2012, 14 maj 2012 dhe 10 maj 2012.

2. Kërkuesit e parë dhe të dytë përfaqësoheshin nga KRWLAW- LLP, zyrë 
avokatieme seli në Belfast. Kërkuesi i tretë u përfaqësua nga Z. P. Moriarty 
e O’Connor & Moriarty Solicitors, zyrë  e cila ushtron aktivitetin në Lurgan. 
Qeveria e Mbretërisësë Bashkuar (“Qeveria”) u përfaqësua nga Znj.M.Addis, 
Agjentja e Zyrës së Jashtme dhe Commonwealthit.

3. Pretendimete kërkuesve të parë dhe të dytë i janë komunikuar Qeverisë më 25 
Shtator 2012. Pretendimet ekërkuesit të tretë i janë komunikuar Qeverisë më 
7 Nëntor 2012. Kërkuesit dhe Qeveria paraqitën vërejtje për pranueshmërinë 
dhe themelin e kërkimeve (Rregulli 59 § 1).

FAKTET

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES

4.  Kërkuesi i parë ka lindur në vitin 1972 dhe jeton në Belfast. Kërkuesi i dytë 
ka lindur në vitin 1967 dhe jeton në Lurgan. Kërkuesi i tretë ka lindur në vitin 
1978 dhe jeton në Craigavon.
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A. Kërkuesi i  parë dhe i tretë
5.  Më 14 Mars 2009, kërkuesit i parë dhe i tretë u arrestuan në bazë të nenit 41 të 

Aktit të Terrorizmit 2000 (“Akti 2000”), të dyshuar për përfshirje në vrasjen 
e një polici më 9 Mars 2009. Ata u arrestuan në të njëjtën ditë në rajonin e 
policisë në Antrim. Kërkuesi i parë u intervistua dy herë më 15 Mars 2009 
dhe një herë më 16 Mars 2009; kërkuesi i tretë u intervistua tri herë më 15 
Mars 2009 dhe një herë më 16 Mars 2009.

6.  Më 16 Mars 2009, Prokurori i Përgjithshëm (“DPP”) bëri kërkesë në Gjykatën e 
Qarkut sipas paragrafit 29 të Shtojcës 8 të Aktit të vitit 2000 për urdhër-ndalimi 
të mëtejshëm të dy kërkuesve në mënyrë që vazhdonin me marrjen nëpyetje 
dhe të procedonin me ekzaminimet mjeko-ligjore. Kërkuesi i parë dëshmoi 
nën betim gjatë seancës. Pas seancës dëgjimore, Gjyqtari aprovoi urdhërin e 
ndalimit, i cili autorizonte një zgjatje pesë-ditore të afatit të paraburgimit.

7.  Secili prej kërkuesve u intervistua rreth dymbëdhjetë herë në pesë ditët në vijim.
8.  Më 21 Mars 2009, DPP bëri kërkesë në Gjykatën e Qarkut, sipas paragrafit 

36 të Shtojcës 8 të Aktit të vitit 2000 për zgjatje shtatë-ditore të periudhës së 
paraburgimit të përcaktuar në urdhërin e mëparshëm. Zgjatjet u kërkuan në 
mënyrë që të lehtësonin marrjen në pyetje të kërkuesve, pasi të përfundonin 
rezultatet shtesë të testeve mjeko-ligjore. Në seancat e veçanta, më 22 
Mars të vitit 2009, një inspektor policie dëshmoi nën betim lidhur me 
domosdoshmërinë e zgjatjes së periudhës së paraburgimit për kërkuesit e 
parë dhe të tretë.

9.  Pas seancave,e Nderuara Gjyqtare Philpott QC doli me vendim në lidhje me 
kërkuesin e parë dhe vendim ex tempore në lidhje me kërkuesine tretë. Ajo, në 
të dy vendimet, autorizoi vazhdimin e periudhës së paraburgimit deri në orën 
7.20 të datës 28 Mars 2009 për kërkuesin e parë dhe deri në orën 5.52 të datës 
28 Mars 2009 për kërkuesin e tretë. Në arsyetimin e saj, gjyqtarja Philpott 
vuri në dukje se, provat përkatëse mjeko-ligjore ishin themelore për hetimin 
dhe se hetimi është duke u kryer me kujdesin dhe shpejtësinë e duhur.

10. Në vendimin e mësipërm, gjyqtarja Philpott shqyrtoi nëse Akti 2000 ose 
Neni 5 i Konventës i jepte gjykatës të drejtë (në mënyrë të shprehur apo 
të nënkuptuar) të vendoste nëse janë apo jo të nevojshme zgjatjet e afateve 
të paraburgimit, si dhe të drejtën për të shqyrtuar ligjshmërinë e arrestimit 
ose dhëniessë lirimit me kusht. Ajo arriti në përfundimin se, Akti 2000 i jepte 
gjyqtarit vetëm të drejtën për të vendosur nëse janë apo jo të nevojshme zgjatjet e 
afateve të paraburgimit. Për pasojë, gjyqtarja vendosi se kompetenca e saj kufizohej 
vetëm në gjykimin nëse ishte apo jo e nevojshme shtyrja e afatit të paraburgimit për 
qëllime të hetimit të çështjes përtej dyzet e tetë orëve, ndërsa për çdo çështje 
tjetër, përfshirë ligjshmërinë e arrestimit ishte kompetente Gjykata e Lartë, si 
në procedurat e Habeas Corpus, edhe në ato të rishikimit gjyqësor.
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B. Kërkuesi i dytë
11. Më 14 Mars 2009, kërkuesi i dytë u arrestua në bazë të Nenit 41 të Aktit 

2000, mbi dyshimin për përfshirje në vrasjen e dy ushtarëve në kazermën 
Masserene, Antrim, më 7 Mars 2009. Ai u arrestua në të njëjtën ditë në 
Komisariatin e Policisë në Antrim.

12. Më 15 Mars 2009, DPP bëri kërkesë në Gjykatën e Qarkut sipas paragrafit 29 
të Shtojcës 8 të Aktit të vitit 2000 për shtyrjen e afatit të urdhërit të ndalimit, 
pasi po procedonin me kryerjen e testeve mjeko-ligjore.

13. Pas seancës së 16 Marsit 2009 Gjyqtari i Gjykatës së Qarkut autorizoishtyrje 
pesë-ditore të afatit të paraburgimit.

14. Kërkuesi i dytë u intervistua rreth dymbëdhjetë herë në pesë ditët në vijim. 
Megjithatë, as intervistat dhe as rezultatet e testeve mjeko-ligjore nuk dhanë 
ndonjë provë që lidht me kërkuesin e dytë me vrasjen e dy ushtarëve.

15. Më 21 Mars 2009, DPP bëri kërkesë në Gjykatën e Qarkut sipas paragrafit 
36 të Shtojcës 8 të Aktit të vitit 2000 për zgjatje shtatë-ditore të periudhës 
së paraburgimit të përcaktuar në urdhërin e mëparshëm. Zgjatja u kërkua 
pasi pas shtatë ditësh përfundonin rezultatet e testeve mjeko-ligjore, të cilat 
ishin dërguar në një laborator në Britaninë e Madhe. Gjithashtu ndalimi u 
konsiderua i nevojshëm për të siguruar marrjen e mëtejshme në pyetje dhe, 
në qoftë se kishte prova të mjaftueshme të ngriheshin akuza.

16. Më 21 Mars 2009 Gjyqtarja Philpott aprovoi kërkesën, duke autorizuar 
zgjatjen periudhës së paraburgimit të kërkuesit të dytë deri në orën 7.20 të 
datës 28 Mars 2009.

C. Procedimi i bashkuar
17. Kërkuesit kërkuan leje për të aplikuar për rishqyrtim të vendimit gjyqësor të 

21 dhe 22 Marsit 2009 të Gjyqtares Philpott lidhur me urdhërin që autorizonte 
zgjatjen e mëtejshme të afatit të paraburgimit të tyre. Ata parashtruan së pari 
se, gjyqtarja Philpott kishte arritur në përfundimin e gabuar se gjykata mund të 
vendosë nëse duhet të zgjatet apo jo afati i paraburgimit, pa patur kompetencë 
të vendosë mbi hetimin e ligjshmërisë së arrestit; së dyti, gjyqtarja kishte 
dështuar për t’i dhënë përgjigje pyetjes nëse ishte e nevojshëme mbajtja në 
paraburgim e kërkuesve, ndërkohë që rezultatet e ekzaminimeve mjeko-
ligjore ishin ende duke u kryer; së treti, gjyqtarja kishte dështuar të arsyetonte 
në vendimin e saj se pse ishte i nevojshëm paraburgimi; dhe së  fundi, Shtojca 
8 e Aktit 2000 ishte e papajtueshme me Nenin 5 të Konventës.

18. Leja për të aplikuar për rishqyrtim gjyqësor usigurua nga Gjykata e Lartë e 
Irlandës së Veriut më 24 Mars 2009 dhe Gjykata e Lartë dëgjoi kërkesat më 
25 Mars 2009.

19. Në lidhje me parashtresat e para të kërkuesve, Gjykata e Lartë vendosi se 
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paragrafët 5 dhe 32 të Shtojcës 8 të Aktit të vitit 2000 duhej të lexoheshin në 
përputhje me kërkesat e Nenit 5 § 3 të Konventës, sikurse interpretohet në 
jurisprudencën e Gjykatës. Kështu, shqyrtimi i ligjshmërisë së paraburgimit 
duhet të bëhet duke analizuar shkakun e paraburgimit, në të kundërt një 
person mund të ndalohet në bazë të Aktit të vitit 2000 deri në njëzet e tetë 
ditë pa pasur të drejtën e rishqyrtimit gjyqësor të ligjshmërisë së paraburgimit 
dhe për pasojë nuk mund të bëjë ankesë në përputhje me Konventën. Prandaj, 
Gjykata e Lartë konstatoi se, gjyqtarja Philpott kishte gabuar duke mos 
shqyrtuar ligjshmërinë e arrestimit të kërkuesve dhe, si pasojë, vendimi i 
saj për zgjatje të afatit të paraburgimit duhet të prishet. Megjithatë, Gjykata 
pranoi se, shqyrtimi i ligjshmërisë së arrestimit nuk duhet të përfshijë një 
analizë të detajuar të shkaqeve të arrestimit dhe duhet të pasqyrojnë kufizimet 
që domosdoshmërisht zbatohen në shumë arrestime për vepra terroriste.

20. Në lidhje me parashtresat e dyta dhe të treta të kërkuesve, Gjykata e Lartë 
vendosi se edhe pse gjyqtarja nuk ishte përqendruar në faktin nëse kërkuesit 
duhet të mbaheshin në paraburgim apo të liroheshin e të ishin në pritje të 
rezultateve të ekzaminimeve të mbetura mjeko-ligjore, ajo kishte mbajtur 
parasysh nevojën për paraburgim si bazë për dhënien e vendimit. Për më 
tepër, duke qenë se gjyqtarja kishte paraqitur shkurtimisht argumentat e saj, 
ato ishin të mjaftueshme për t’i bërë të njohur kërkuesve bazën ku mbështetej 
vendimi i saj.

21. Shqyrtimi i parashtrimeve të kërkuesve, përkatësisht pajtueshmëria e Shtojcës 
8 të Aktit të vitit 2000 me Nenin 5 të Konventës, u shty. Në vendimin e 
dhënë më 24 Shkurt 2011, Gjykata e Lartë e Irlandës së Veriut nuk gjeti bazë 
për parashtrimet e kërkuesve, përkatësisht papajtueshmëria e Shtojcës 8 me 
Nenin 5 të Konventës.Gjykata vendosi se edhe pse nuk kishte asnjë dyshim se 
“autoritet kompetent ligjor” përmendur në Nenin 5 § 1 (c) është autoriteti që 
ka kompetencë për të shqyrtuar një akuzë penale (Magjistrati në Mbretërinë 
e Bashkuar), në Schiesser k. Zvicrës, 4 Dhjetor 1979, § 29, Seria A nr. 34 dhe 
McKay k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 543/03, KEDNJ 2006- X, Gjykata 
ka deklaruar qartë se funksioni i “një gjyqtari ose një zyrtari tjetër” për qëllimet 
e Nenit 5 § 3 të Konventës mund të kryhet nga një zyrtar i parashikuar me ligj 
për të ushtruar funksione gjyqësore dhe jo domosdoshmërisht duhet të jetë 
person që ka kompetenca të gjykimi të akuzave eventuale penale. Edhe pse 
në rastin konkret, gjyqtarja në bazë të Aktit të vitit 2000 nuk kishte në mënyrë 
të shprehur kompetencë për të urdhëruar lirimin e kërkuesve, një kompetencë 
e tillë duhet të nënkuptohet, pasi paragrafi 32 i Shtojcës 8 të Aktit të vitit 2000 
që parashikon se duhet të ketë baza të arsyeshme për të besuar se paraburgimi 
i mëtejshëm i një personi është i nevojshëm, prandaj për këtë arsye përmban 
edhe analizën e proporcionalitetit, por nuk parashikon asnjë dispozitë për 
lirim me kusht në kuadër të skemës ligjore, çështje e cila nuk u ngrit në rastin 
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në fjalë, por duhet të adresohet për raste të ngjashme në të ardhmen. Edhe 
pse paragrafi 33(3) i Shtojcës 8 parashikon që autoriteti gjyqësor mund të 
përjashtojë kërkuesin/përfaqësuesin e tij nga çdo pjesë e seancës dëgjimore 
dhe në paragrafin 34 parashikonin formacionin që mund të mos lejohet t’i 
jepet kërkuesit/përfaqësuesit të tij, ka patur një sërë mjetesh në dispozicion 
të cilat garantonin në një masë të nevojshme kontadiktoritetin dhe barazinë 
e armëve të palëve. Si përfundim, pretendimet e kërkuesve se sipas Nenit 5 
për personin e arrestuarduhet të ngrihen akuzat përpara skadimit të periudhës 
njëzet e tetë ditore të parashikuar në Aktin e vitit 2000, janë të pabaza.

22. Më 4 Prill 2011, Gjykata e Lartë e Irlandës së Veriut pohoi se, ishte e kënaqur 
që vendimi i dhënë më 24 Shkurt 2011, përfshinte pikat e mëposhtme të ligjit, 
të cilat kishin rëndësi të përgjithshme publike:

“(A) Nëse paragrafët 29 (3) dhe 36 (3) (b) të Pjesës III të Shtojcës 8 të Aktit të 
Terrorizmit 2000 (“Akti”) që lejon zgjatjen e paraburgimit për më shumë se 
katër ditë janë në përputhje me të drejtat e kërkuesit sipas Neni 5 (1) (c), 5 
(2) dhe 5 (3) të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (“Konventa”)

1.  Në qoftë se pajtueshmëria me Nenin 5 (3) të Konventës mund të 
arrihet vetëm duke siguruar paraqitjen e të paraburgosurit para një 
autoritetit gjyqësor (i) përveç Gjykatës së Magjistraturës (ii) dhe pa 
ndonjë akuzëtë ngritur kundër tij;

2.  Nëse Nenet 5 (1) (c) dhe 5 (3) të Konventës janë të nevojshme të 
interpretohen së bashku, si një dispozitëe vetme dhe të kuptohet se 
krijojnë një skemë në mënyrë që “gjyqtari ose zyrtari tjetër i autorizuar 
me ligj të ushtrojnë kompetenca gjyqësore” të parashikuara në nenin 5 
(3) dhe “autoritet kompetent ligjor” i përmendur në nenin 5 (1) (c) të 
kuptohen se janë e njëjta gjë;

3.  Në qoftë se “autoritet gjyqësor”, i parashikuar në Shtojcën 8 të Aktit 
është “gjykatësi ose zyrtari tjetër i autorizuar me ligj për të ushtruar 
kompetenca gjyqësore” brenda kuptimit të Nenit 5 (3) të Konventës;

4.  Nenet 5 (1) (c) dhe 5 (3) të Konventës nuk mund të interpretohen në 
mënyrë të tillë që të lejojnë ndalimin e një të dyshuari pa patur akuza 
për të, për një periudhë të caktuar nga Parlamenti, subjekt vetëm i 
kërkesave të miratimit periodik gjyqësor të përcaktuara në Nenin 8 të 
Aktit.

(B) Nëse mungesa e fuqisë për të lejuar lirimin me kusht çon drejt skemës së 
zgjatjes së afateve të paraburgimit të përcaktuara në Pjesën III të Shtojcës 8 
është e papajtueshme me nenin 5 KEDNJ-së; dhe

(C) Nëse procedura për zgjatjen afateve të paraburgimit, në rastet kur i dyshuari 
dhe përfaqësuesi ligjor kanë qenë të përjashtuar nga gjyqtari gjatë seancës 
(sipas Shtojcës 8, paragrafi 33 (3)) dhe për të njëjtin shkak informacioni i 
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vënë në dispozicion të gjyqtarit, nuk i është vënë në dispozicion të dyshuarit 
dhe përfaqësuesit të tij ligjor, (Shtojca 8, paragrafi 34 (1) dhe (2) (f)) është i 
papajtueshëm me kërkesën e Nenit 5 për zhvillimin e një seance kontadiktore, 
sipas interpretimit të dhënë në çështjen “Sekretari i Shtetit për Ministrinë e 
Brendshme k. AF (FC) & Anor [2010] 2 AC 269.”

23. Megjithatë, Gjykata e Lartë refuzoi t’i jepte leje kërkuesit të apelonte vendimin 
në Gjykatën Supreme.

24. Leja për apel u refuzua më 14 Nëntor 2011, me argumentin se kërkesat nuk 
kanë kundërshti me pikat kryesore të ligjit të mësipërm.

D. Lirimi i kërkuesve nga paraburgimi.
25. Kërkuesit u liruan nga akuzat më 25 Mars 2009. Kërkuesit e parë dhe të tretë 

nuk u akuzuan më pas për ndonjë shkelje që lidhej me vrasjen e policit.
26. Kërkuesi i dytë ishte ri-arrestuar menjëherë dhe ishte intervistuar gjatë dy 

ditëve në vijim. Më 27 Mars 2009 ai ishte akuzuar për vrasjen e dy ushtarëve, 
pesë vrasje të mbetura në tentativë dhe posedim të armëve të zjarrit dhe 
municionit. Ai u paraqit më 27 Mars 2009 para Gjyqtarit të Distriktit në 
Gjykatën Lartë të Magjistraturës. Kërkesa e tij për lirim me kusht u refuzua. 
Pas një seance që u mbajt më 6 dhe 23 Nëntor të vitit 2009, lirimi me kusht 
u refuzua nga Gjykata e Lartë me arsyetimin se kishte rrezik real të kryerjes 
së veprave penale për shkak se dyshohej përfshirja e tij në një organizatë 
disidente republikane. Gjykata e Lartë, më 8 tetor 2010, përsëri nuk pranoi të 
japë lirimin me kusht.

27. Më 7 Nëntor 2011 kërkuesi i dytë u paraqit në gjyq, trupa përbëhej nga 
një gjyqtar. Më 20 Janar 2012 ai u shpall i pafajshëm për të gjitha akuzat e 
ngritura ndaj tij.

II. LIGJI DHE PRAKTIKA E BRENDSHME PËRKATËSE

A. Kompetencat e arrestimit dhe ndalimit të të dyshuarve për terrorizëm në 
bazë të Aktit të Terrorizmit 2000
28. Neni 40 i Aktit të vitit 2000 parshikon se terrorist është një person që ka kryer 

një vepër penale të parashikuar në nenet e Aktit, apo që është ose ka qenë i 
interesuar në kryerjen, përgatitjen apo nxitjen e akteve të terrorizmit.

29. Neni 41 (1) i Aktit parashikon që një polic mund të arrestojë pa urdhër-arresti 
çdo person për cilin ai me të drejtë dyshon se është terrorist.

30. Pjesa II e Shtojcës 8 së Aktit 2000 ka të bëjë me ndalimin e një personi të tillë 
nga ana e policisë gjatë dyzet e tetë orëve të para.

31. Neni 41 (3) i Aktit parashikon që një person i arrestuar duhet të lirohet jo më 
vonë se në fund të periudhës së dyzet e tetë orëve, afat i cili llogaritet nga 
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koha e arrestimit të subjektit të përcaktuarnë paragrafët (4) deri (7), si më 
poshtë:

“(4)  Nëse gjatë vleftësimit të masës së arrestit, sipas Pjesës II të Shtojcës 8, 
oficeri nuk autorizon zgjatje të afatit të paraburgimit, personi (përveç 
rastit kur është ndaluar në përputhje me paragrafin (5) ose (6) ose me 
ndonjë tjetër dispozitë në fuqi) duhet të lirohet.

(5)  Nëse një oficer policie vlerëson se duhet të bëjë kërkesë për zgjatje të 
periudhës së arrestit sipas paragrafit 29 të Shtojcës 8, personi i dyshuar 
mund të vazhdojë të mbahet i arrestuar ndërkohë që është në pritje të 
paraqitjes së kërkesës.

(6)  Kur kërkesa në lidhje me paraburgimin e një personi është bërë në bazë 
të paragrafit 29 ose 36 të Kapitullit 8, ai mund të mbahet në paraburgim 
në pritje të përfundimit të procedurave të filluara.

(7)  Kur kërkesa në lidhje me paraburgimin e një personi e bërë në bazë të 
paragrafit 29 ose 36 të Kapitullit 8, është aprovuar, ai mund të mbahet 
në paraburgim aq sa është periudha e parashikuar  në urdhër-arrest, në 
përputhje me paragrafin 37 të kësaj Shtojce.”

32. Paragrafi 29 i Shtojcës 8 së Aktit parashikon se Prokurori i Përgjithshëm 
për Irlandën e Veriut (“DPP”) ka të drejtë të aplikojë përpara një autoriteti 
gjyqësor për lëshimin e urdhërit për zgjatjen e afateve të paraburgimit. Në 
përputhje me paragrafin 29 (3), periudha e paraburgimit të mëtejshëm mund të 
jetë shtatë ditë nga momenti i arrestimit, sipas Nenit 41 të Aktit 2000, përveç 
rastit kur kërkesa është bërë për një periudhë më të shkurtër ose autoriteti 
gjyqësor konstaton se ka rrethana që do ta bënin të papërshtatshme aplikimin 
e periudhës prej shtatë ditësh.

33. Në Irlandën e Veriut autoriteti gjyqësor në bazë të Aktit të vitit 2000 është 
Gjykata e Qarkut ose ajo e Distriktit (Gjykata e Magjistraturës), të cilat janë 
caktuar për qëllime të Aktit.

34. Paragrafi 30 i Shtojcës 8 parashikon se kërkesa për lëshimin e urdhërit të 
arrestit, duhet të bëhet gjatë periudhës së ndalimit fillestar, apo brenda gjashtë 
orëve pas përfundimit të kësaj periudhe.

35. Paragrafi 31 parashikon se kërkesa për lëshimin e urdhërit të arrestit nuk mund 
të shqyrtohet deri sa personi për të cilin kërkohet të jetë njoftuar për kërkesën, 
kohën në të cilën ajo është bërë, kohën në të cilën ajo do të jetë shqyrtohet dhe 
shkaqet për të cilat është kërkuar zgjatja e afateve të paraburgimit.

36. Paragrafi 32 (1) parashikon se një autoritet gjyqësor mund të lëshojë urdhër 
të zgjatjes së afatit të paraburgimit nëse bindet se ka baza të arsyeshme për të 
besuar se paraburgimi i mëtejshëm i personit është i nevojshëm, dhe se hetimi 
për personin është duke u kryer me kujdesin dhe shpejtësinë e duhur.
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37. Paragrafi 32 (1A) parashikon që zgjatja e afateve të paraburgimit bëhet nëse 
është e nevojshme: 

(A)  për të marrë prova të përshtatshme, qoftë për të marrë në pyetjevetë të 
dyshuarin, ose;

(B) për të siguruar dëshmitë përkatëse; ose
(C) të pritet rezultati i shqyrtimit apo analizëssë ndonjë dëshmie, apo 

analizave dhe ekzaminimeve të cilat mund të jenë ose janë duke u 
kryer, me qëllim të marrjes së provave të nevojshme. “

38. Prova e përshtatshme është ajo provë e cila ka të bëjë me kryerjen e një 
vepre penale në kuptim të Nenit 40 ose tregues se personi i ndaluar bie nën 
aplikimin e nenit.

39.Paragrafi 33 parashikon të drejtën e personit ndaj të cilit po zhvillohet 
procedimi të paraqesë parashtrimet e tij me gojë ose me shkrim para autoritetit 
gjyqësor dhe të përfaqësohet në mënyrë të ligjshme në seancë. Paragrafi 33 
(3) parashikon që autoriteti gjyqësor mund të përjashtojë nga seanca personin 
e ndaluar apo përfaqësuesin e tij.

40. Po kështu, paragrafi 34 i jep DPP të drejtën të kërkojë nga autoriteti gjyqësor 
lëshimin e një urdhëri që parashikontë mos i bëhet i ditur personit të ndaluar/
përfaqësuesit të tij informacioni në të cilin Prokurori do të mbështesë akuzat e 
tij. Autoriteti gjyqësor mund të lëshojë një urdhër të tillë vetëm nëse bindet se 
ka baza të arsyeshme për të besuar se në qoftë se informacioni do të zbulohej: 

(A)  do të ketë ndërhyrje apo dëmtime të provave, të administruara për 
kryerjen e veprave penale të parashikuara në dispozitate përmendura 
në Neni 40 (1) (a),

(B)  rikuperimi i pronës të përvetësuar si rezultat i një vepre penale të 
parashikuara në këto dispozita do të pengohet,

(C)  kthimi i pasurive për të cilat mund të nxirret urdhër konfiskimi në bazë 
tëNenit 23 ose 23A do të pengohet,

(D)  kapja, ndjekja penale apo dënimi i një personi i cili është i dyshuar 
sipas Nenit 40 (1) (a) ose (b) do të bëhet më i vështirë si rezultat i 
marrjes dijeni për kushtet në të cilat ndodhet,

(E)  parandalimii një akti terrorist do të bëhet më i vështirë si rezultat i 
marrjes dijeni së vetë personit të dyshuar,

(F)  do të ketë ndërhyrje në mbledhjen e informacionit në lidhje me 
kryerjen, përgatitjen apo nxitjen e një akti terrorist, ose

(G)  një person do të bëhet objekt i sulmeve fizike.”
41. Paragrafi 36 parashikon zgjatjen e afatit të paraburgimit deri në një maksimum 

prej njëzet e tetë ditësh. Çdo kërkesë mund të zgjasë periudhën e paraburgimit 
deri në shtatë ditë. Çdo kërkesë e cila do të zgjasë periudhën e paraburgimit 
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përtej katërmbëdhjetë ditësh duhet të bëhet para një gjyqtari të Gjykatës së 
Lartë, ose të Gjykatës së Qarkut të caktuar posaçërisht ose, të Gjykatës së 
Distriktit (Gjykata e Magjistraturës).

B. Ward k. Shërbimit Policor të Irlandës Veriore [2007] 1 WLR 3013. [2007] 
UKHL 50
42. Në Ward k. Shërbimit Policor të Irlandës Veriore, Dhoma e Lordëve vendosi 

se procedura e parashikuar në paragrafin 33 të Shtojcës 8 duhej të aplikohej në 
interesin më të mirë të personit të ndaluar dhe jo të policisë. Ajo parashikon:

“27. Përgjigja për këtë pyetje është se procedura para autoritetit gjyqësor duhet 
aplikuar në interes të personit të ndaluar dhe jo të policisë. Ajo i jep personit 
të dyshuar të drejtën të bëjë parshtrimet e tij dhe të përfaqësohet në seancë. 
Por, ajo njeh edhe natyrën e ndjeshme të hetimeve dhe për rrjedhojë nëse 
ka baza të arsyeshme për të besuar, autoriteti gjyqësor mund të kërkojë, në 
interesin më të mirë të atij personi, zgjatjen e afateve të paraburgimit. Sa më 
në detaje të shqyrtohet çështja, aq më e ndjeshme ka të ngjarë të jetë. Sa më 
e gjatë të jetë periudha për të cilën kërkohet zgjatja e paraburgimit, aq më të 
rëndësishme duhet të jenë arsyet që e mbështesin dhe duhen shqyrtuar me më 
shumë kujdes.

28. Ashtu si në këtë rast, nevoja e autoritetit gjyqësor për të shqyrtuar me kujdes 
mund të prevalojë mbi të drejtën e policisë për të mos i paraqitur një të 
dyshuari linjën në të cilën do të marret në pyetje, përsa kohë ende nuk ka 
filluar marrja në pyetje. Nëse e bën këtë, autoriteti gjyqësor nuk do të veprojë 
në dëm të personit të arrestuar, pasi mund të shqyrtojë këtë çështje më nga 
afër. Pushteti, në këtë rast, nuk do të të jetë duke u përdorur kundër personit 
të arrestuar, por për të mirën e tij. Siç tha Hart J në gjykimin e tij ex tempore, 
mbrojtësi i këtij personi është gjykatësi, funksioni i të cilit është të shqyrtojë, 
në mënyrë rigoroze, bazën mbi të cilën është bërë kërkesa.

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 arrestuar. Këto raste 
kanë të ngjarë të jenë të rralla, por autoriteti gjyqësor duhet të jetë gjithmonë 
i kujdesshëm për të mos e ushtruar pushtetin në këtë mënyrë. “

LIGJI
I. BASHKIMI I KËRKIMEVE

43. Tre kërkesat e mësipërme (nr. 26289/12, 29062/12 dhe 29891/12) ngrenë të 
njëjtat çështje. Për arsyet e parashtruara në paragrafët 47-59 si më poshtë, 
Gjykata konstaton se pretendimet e kërkuesit të dytë janë të papranueshme. 
Ajo mendon, gjithsesi, se kërkesat e mbetura (nr. 26289/12 dhe 29891/12) 
duhet të bashkohen sipas nenit 42 § 1 të Rregullores së Gjykatës.
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II. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 5 § 1 (c), 5 § 2 
     dhe 5 § 3 TË KONVENTËS

44. Kërkuesit u ankuan se paraburgimi i tyre ishte në shkelje të nenit 5 § 1 (c), 5 
§ 2 dhe 5 § 3 të Konventës, i cili parashikon si më poshtë:

“1. Çdokush ka të drejtën e lirisë dhe të sigurisë personale. Askush nuk mund të 
privohet nga liria, me përjashtim të rasteve që vijojnë dhe në përputhje me 
procedurën e parashikuar me ligj:
... ... ...
(C)  kur arrestohet ose ndalohet ligjërisht për t’u çuar përpara autoritetit 

gjyqësor kompetent pas dyshimit të arsyeshëm se ka kryer një vepër 
penale ose kur çmohet në mënyrë të arsyeshme e nevojshme për të 
parandaluar kryerjen prej tij të veprës penale ose largimin e tij pas 
kryerjes së saj;

... ... ...
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.
3.  Çdo person i arrestuar ose i paraburgosur në rrethanat e parashikuara në 

paragrafin 1/c të këtij neni duhet të çohet menjëherë përpara një gjyqtari ose 
një zyrtari tjetër të autorizuar me ligj për të ushtruar funksione gjyqësore dhe 
ka të drejtë të gjykohet brenda një afati të arsyeshëm ose të lirohet në gjykim 
e sipër. Lirimi mund të kushtëzohet me dhënien e garancive për t’u paraqitur 
në procesin gjyqësor.”

45. Gjykata nuk është e lidhur me përshkrimin ligjor të fakteve të dhëna nga 
kërkuesi për çështjen (shih, për shembull, Margaretić k. Kroacisë, nr. 
16115/13, § 75, 5 Qershor 2014). Prandaj, në thelbin e kërkesës në bazë 
tëNenit 5 § 1 (c) është mosdërgimi i menjëhershëm përpara një “gjykatësi 
ose një zyrtari tjetër”, dhe për këtë arsye do të ishte më e përshtatshme që 
kërkesa të shqyrtohejnë bazë të Nenit 5 § 3.

46.   Qeveria kundërshtoi argumentet e kërkuesve.

A. Pranueshmëria
1. Gjashtë muaj (kërkuesi i dytë)

47. Qeveria argumentoi se kërkuesi i dytë ka dështuar për të paraqitur kërkesën 
e tij brenda gjashtë muajsh, i cili është afati kohor i parashikuar në Nenin 
35 § 1 të Konventës. Në rastin konkret, duhet patur parasysh se, vendimi 
përfundimtar i brendshëm ishte refuzimi i dhënies së lejes për të apeluar, 
dhënë nga Gjykata Supreme më 14 Nëntor 2011, (shih paragrafin 24 më lart), 
afat që skadoi në mesnatë më 14 Maj 2012.

48. Qeveria parashtroi se, letra e parë e kërkuesit të dytë ndaj Gjykatës, e datës 
14 Maj 2012, nuk mund t’i jetë dërguar Gjykatës po në atë datë, pasi vula e 
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Gjykatës tregon se ajo u pranua më 21 Maj 2012, datë jashtë afatit gjashtë 
mujor. Për më tepër, kjo letër nuk ka përcaktuar përmbledhjen e kërkimit, 
sikurse kërkohet nga Neni 47 § 5 i Rregullores së Gjykatës, pra nuk mund 
të përbëjë një “letër prezantuese” të kërkesës. Në fakt, Qeveria nuk ishte në 
dijeni të ndonjë aplikimi nga kërkuesi i dytë brenda afatit gjashtë muajor.

49. Kërkuesi i dytë pohoi se letra e 14 majit 2012 ishte dërguar në Gjykatën në 
12.09 p.m, po në në atë ditë. Ai pretendoi kryerjen e një gabiminë konfirmim, 
dhe paraqiti në mënyrë të qartë regjistrimin e datës, kohës dhe dërgimin e 
suksesshëm të letrës.

50. Edhe pse ankuesi i dytë pranoi se kjo letër nuk e ka përcaktuar objektin e 
kërkimit, ai argumentoi se, në bazë të Rregullit 47, ai kishte marrë një letër 
nga Zyra e Regjistrimit e cila i kërkonte të dorëzonte një formular për të 
plotësuar aplikimin brenda tetë javëve nga data e letrës. Kjo kërkesë është 
në përputhje me afatin e duhur kohor, pasi kërkesa e përfunduar u dërgua në 
Gjykatë më 6 Korrik 2012.

51. Është e qartë nga dokumentet e paraqitura nga kërkuesi i dytë dhe nga të 
dhënat e vetë Gjykatës se, letra e datës 14 Maj 2012 është dërguar me faks në 
Zyrën e Regjistrimit në 12.09 p.m atë ditë dhe u morpo atë ditë. Një kopje e 
printuar, e nisur me anë të postës, është pranuar nga Zyra e Regjistrimit më 21 
maj 2012. Për pasojë, nuk ka dyshim se kjo letër është pranuar nga Gjykata 
brenda afatit prej gjashtë muajsh. Megjithatë, mbetet në çmimin e Gjykatës 
të vendosë nëse kjo letër përbën apo jo një «letër prezantuese» për qëllime të 
Rregullit 47 § 5 të Rregullores së Gjykatës.

52. Rregulli 47 § 5 i Rregullores së Gjykatës, në version në të cilin ishte në fuqi, 
parashikonte si më poshtë:
“Data e paraqitjes së kërkesës për qëllimet e Nenit 35 § 1 të Konventës, 

si rregull i përgjithshëm konsiderohet të jetë data e komunikimit të parë nga 
kërkuesi, me kusht që një formular i plotësuar, së bashku me lëndën e aplikimit të 
dorëzohet brenda afateve kohore të përcaktuara nga Gjykata. Gjykata, për arsye 
të ndryshme, megjithatë mund të vendosë një datë tjetër si datën e hyrjes.”
53. Udhëzimet shoqëruese të praktikës së procedues në institucion parashikonin 

se:
“Kërkesa, normalisht duhet të bëhet në formën e përmendur në Rregullin 47 

§ 1 të Rregullores së Gjykatës dhe duhet të jetë e shoqëruar me dokumentet dhe 
vendimet e përmendura në Rregullin 47 § 1 (h).

Kur një kërkues paraqet kërkesën e tij ose të saj në një letër, duhet të 
përcaktohen, të paktën në mënyrë të përmbledhur, lënda e aplikimit në mënyrë 
që të ndërpresë afatin gjashtë mujor të shqyrtimit, i parashikuar në Nenin 35 § 1 
të Konventës.

Nëse kërkesa nuk është paraqitur në formë zyrtare ose një letër prezantuese 
nuk përmban gjithë informacionin e përmendur në Rregullin 47, kërkuesi duhet 
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të paraqesë formularin e plotësuar në mënyrë të rregullt. Ajo duhet të dërgohet 
brenda tetë javësh nga data e letrës së Zyrës së Regjistrimit, duke i kërkuar 
kërkuesit ta përfundojë dhe ta kthejë përsëri.

Mosrespektimi i këtij afati sjell vështirësi për evidentimin e datës së paraqitjes 
së kërkesës dhe mund të ndikojnë në mospranimin e saj.”
54. Së fundi, udhëzimet për plotësimin e formularëve të aplikimit përperiudhën 

Maj 2012 parashikojnë:
“Periudha gjashtëmujore ndërpritet kur dërgohet në Gjykatë letra e parë, 

e cila përcakton qartë qoftë edhe përmbledhje të objektit të kërkesës, që duhet 
të depozitohet bashkë me formularin e aplikimit. Një kërkesë e thjeshtë për 
informacion nuk është e mjaftueshme për të kapur afatin gjashtëmujor “
55. Është e qartë se Neni 47 § 5, duhet të interpretohet së bashku me Udhëzimet 

që shoqërojnë formularin e aplikimit dhe letra e prezantimit duhet të 
përcaktojë objektin e kërkesës për të kapur afatin gjashtëmujor. Kjo praktikë 
është konfirmuar së fundmi nga Gjykata, e cila u shpreh se, në përputhje me 
praktikën e ndjekur nga organe të Konventës dhe Nenit 47 § 5 të Rregullores 
së Gjykatës, data e paraqitjes së kërkesës do të jetë data e komunikimit të parë, 
me kusht që kërkesa të ketë qëllim të depozitohet më vone dhe duhet të tregojë 
dhe natyrën e aplikimit. Ky komunikim i parë, i cili mund të ketë formën e 
një letre dërguar me faks, në parim ndërpret ecjen e afatit gjashtëmujor (shih 
Abdulrahmen k. Holandës (dhjetor), nr. 66994/12 më 5 Shkurt 2013).

56. Letra e dërguar nga kërkuesi më 14 Maj 2012 parashikon si më poshtë:
“Ne i referohemi kërkesës së sipërmendur për rishikim gjyqësor,e cila është 

refuzuar nga Gjykata në Irlandën e Veriut më 24 Shkurt 2011.Nuk kemi qenë më 
parë avokatët e çështjes, por jemi caktuar tani nga Z.Duffy, për këtë arsye nuk 
kemi dokumentat e administruara nga avokati i mëparshëm.

Pasi na caktoi klienti ynë është bërë një kërkese për leje për të apeluar në 
Gjykatën Supreme të Britanisë së Madhe, si kërkim shtesë në çështjen e vlerësimit 
të ligjshmërisëtë Ligjit me Rëndësi të Përgjithshme Publike. Kjo kërkesë është 
depozituar në Gjykatë në Mars të vitit 2011. Në Prill 2011, Gjykata e Divizionit 
mori parasysh kërkesat e mësipërme dhe u tërhoq për marrjen e vendimit.

Në Prill 2011, Gjykata e Divizionit refuzoi lejen për të apeluar në Gjykatën e 
Lartë, por shpalli të ligjshëm Ligjin me rëndësi të Përgjithshme Publike.

Kërkesa për leje për të apeluar në Gjykatën e Lartë u paraqit në Korrik të 
vitit 2011. Paneli i Apelit të Gjykatës Supreme e mori në shqyrtim kërkesën në 
15 Nëntor 2011 dhe e refuzoi atë.

Tani jemi në pikën e paraqitjes së kërkesës në Gjykatën Evropiane të të 
Drejtave të Njeriut dhe konstatojmë se ajo duhet të paraqitet brenda 6 muajve nga 
marrja formë të prerë të vendimit, pasi janë ezauruar të gjitha mjetet e brendshme. 
Prandaj kërkesa duhet të paraqitet në Gjykatës jo më vonë se data 15 Maj 2012.

Në këto rrethana dhe në funksion të urgjencës së këtij rasti do të ishim 
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mirënjohës nëse mund të konfirmoni nëse Gjykata do të pranojë formularin e 
aplikimit, i cili është printuar nga faqja e internetit të Gjykatës.

Përveç sa më sipër kërkojmë nga Gjykata të konfirmojë nëse mund të na japë 
detajet e regjistrimit, në mënyrë që ta përfshijmë në formularine aplikimit, të cilin 
shpresojmë ta dorëzojmë brenda ditëvetë ardhshme.

Ju falënderojmë për ndihmën dhe presin përgjigjen tuaj.
Do të ishim mirënjohës nëse ju do të konfirmonit qëndrimin tuaj me faks ose 

e-mail.”
57. Letra nuk përmban tregues të natyrës së objektit të ankimit të kërkuesit të 

dytë. Avokati ka deklaruar se në kohën e shkrimit të saj nuk kishte marrë 
dokumentacionin nga avokati i mëparshëm i klientit të tij. Megjithatë, vetëm 
ky fakt nuk shpjegon dështimin për të siguruar një bazë të objektit të ankimit 
që kërkuesi i dytë synonte të bënte kundër shtetit të tij. Rrjedhimisht, Gjykata 
konsideron se letra e 14 Majit 2012 nuk e ka ndërprerë ecjen e afatit gjashtë-
mujor; madje nuk patur asnjë komunikim të mëvonshëm me efekt të tillë, i 
cili të ketë përcaktuar natyrën e kërkimit, qoftë në mënyrë përmbledhëse. 
Gjykata nuk ka marrë asnjë njoftim tjetër deri në dorëzimin e formularit të 
aplikimit më 6 Korrik 2012, me të cilën afati gjashtë-mujor kishte skaduar.

58. Edhe pse kërkuesit të dytë iu kërkua më 15 Maj 2012 nga Zyra e Regjistrimit 
të paraqesë një formular aplikimi të plotësuar brenda tetë javësh, ky fakt nuk 
konfirmon shprehimisht se, letra e 14 Majit 2012 plotësonte kërkesat e Nenit 
47 § 5. Argumenti i dytë i kërkuesit se përgjigjia e Zyrës së Regjistrimitështë 
tregues i pajtueshmërisë me Nenin 47 është i kuptueshëm, por ai është në 
çdo kohë i hapur ndaj kundërshtimeve të Qeverisë për përmbajtjen e letrës 
së 14 Majit 2014. Gjykata duke patur parasysh argumentet e palëve në tërësi 
përkrah kundërshtimet e Qeverisë.

59. Në përputhje me rrethanat e çështjes dhe në bazë të Nenit 35 §§ 1 dhe 4 të 
Konventës, Gjykata nuk është e autorizuar të marrë në konsideratë kërkesat e 
ankuesit të dytë duke qenë se janë depozituar jashtë afatit.

2. Haptazi të pabazuara
60. Qeveria parashtroi më tej se,kërkesat e kërkuesit të parë dhe të tretë (më poshtë 

“Kërkuesit”) sipas Nenit 5 janë haptazi të pabazuara. Ndërkaq, kërkuesit janë 
ankuar sipas Nenit 5 § 2 të Konventës, Gjykata pranon se kërkesat e tyre 
janë haptazi të pabazuara, pasi nuk ka asnjë provë se ata nuk janë informuar 
menjëherë për arsyet e arrestimit të tyre. Prandaj e deklaron këtë kërkesë të 
papranueshme sipas Nenit 35 § 3 (a).

61. Megjithatë, Gjykata vlerëson se kërkesat sipas Nenit 5 § 3 ngrenë çështje 
komplekse të faktit dhe të shqyrtimit në themel të Neneve të Konventës. Si të 
tilla, ato nuk mund të refuzohen si të pabazuara. Meqë kjo pjesë e aplikimit 
nuk është e papranueshme, ai duhet të shpallet i pranueshëm.
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B. Themeli
1. Parashtrimet e palëve
(A) Kërkuesit

62. Kërkuesit mbështetur në Schiesser k. Zvicrës, datë 4 Dhjetor 1979, Seria A nr. 
34, pretendojnë se “autoriteti ligjor kompetent” (në paragrafin 1 (c) të Nenit 
5) është sinonim ose shkurtim për “gjyqtarin ose një zyrtar tjetër i autorizuar 
me ligj për të ushtruar kompetenca gjyqësore” (në paragrafin 3 të Nenit 5). Në 
bazë të kushteve për fillimin e procedimit penal në Irlandën e Veriut, Gjykata 
e Magjistraturës ishte institucioni ku një të pandehurii paraqiteshin akuzat e 
para. Kërkuesit parashtruan se në Irlandën e Veriut, Gjykata e Magjistraturës 
ishte njëkohësisht “autoriteti kompetent ligjor” sipas Nenit 5 § 1 (c) dhe 
“gjyqtari ose zyrtari tjetër”, sipas Nenit 5 § 3 të Konventës dhe, për arsye se 
ata nuk u sollën para Gjykatëssë Magjistraturës, paraburgimi i tyre përbënte 
shkelje të Nenit 5 § 3.

63. Kërkuesit parashtruan se paraqitja e tyre pasi ishin ngritur akuzat në Gjykatën e 
Magjistraturës, si një instancë para “gjykatësit ose një zyrtari tjetër”, siguruan 
mbrojtje të mëtejshme kundër ndalimit arbitrar. Në mënyrë të veçantë, 
paraqitja siguroi njoftim të shpejtë dhe publik të akuzës për të paraburgosurit; 
vleftësimin e paraburgimit të mëtejshëm dhe më e rëndësishmja, mundësinë e 
lirimit me kusht; edhe në qoftë se autorizohet paraburgimi i mëtejshëm duhet 
të bëhet në burg e jonë një stacion policie, pasi nuk është i përshtatshëm për 
periudha të zgjatura të paraburgimi.

64. Edhe nëse Gjykata do të pranojë se kontrolli gjyqësor i ndalimit i parashikuar 
nga Neni 5 § 3 të Konventës nuk duhet të kryhej nga Gjykata e Magjistraturës, 
kërkuesi parashtroi se “autoriteti gjyqësor”, siç parashikon Akti i vitit 2000 
nuk i ka kompetencat dhe natyrën për të përmbushur kërkesat e këtij Neni.

65. Së pari, ata argumentuan se vleftësimii kryer nga autoriteti gjyqësor në 
lidhje me paraburgimin nuk ishte në përputhje me Nenin 5 § 3 të Konventës. 
Në rastin konkret Gjykata e Lartë konstatoi se, vleftësimi i ligjshmërisë së 
arrestimit nuk duhet të përfshijë një analizë të detajuar të themelit dhe duhet të 
pasqyrojnë kufizimet e nevojshme që aplikohen në shumë arrestime për vepra 
terroriste, ku për arsye të sigurisë publike pengohej dhënia e informacionit të 
plotë mbi të cilin është marrë vendimi për të arrestuar. Kërkuesit parashtruan 
se kjo nuk ishte në përputhje me Nenin 5 § 3 dhe pengonte vleftësimin efektiv 
të arrestimit dhe paraburgimit. Prandaj, edhe nëse Gjyqtari i Gjykatës së 
Shtetit ka proceduar sipas instruksioneve të dhëna nga Gjykata e Lartë, nuk 
është e mjaftueshme për të përmbushur kërkesat e Nenit 5 § 3.

66. Së dyti, pasojë logjike e krijimit të një mekanizmi të veçantë dhe të ndarë nga 
proceset normale ligjore është se “autoriteti gjyqësor” duhet të përmbushë 
dy role të pavarura juridiko-kontrolluese të përcaktuara në Nenin 5 § 3 të 
Konventës; vleftësimi i menjëhershëm i arrestimit dhe shqyrtimi nëse të 
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arrestuarit duhet të lirohen në pritje të gjyqit. Praktika e GjEDNj shprehet 
se kontrolli i arrestimit kryhet më vonë nga autoritetet e duhura (McKay 
k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 543/03, KEDNJ 2006- X). Nuk kishte 
mosmarrëveshje mes palëve për faktin se “autoriteti gjyqësor” i krijuar sipas 
Aktit të vitit 2000 nuk kishte kompetencë për të urdhëruar lirimin me kusht. 
Kështu, pa patur mundësi të përcaktojë kushte për lirimin, autoriteti gjyqësor 
mund të urdhërojë vetëm lirimin të pakushtëzuar ose burgim të mëtejshëm. 
Kështu, pozita e kërkuesve paraqitet e rënduar, pasi minimalisht duhet të 
liroheshin me kusht. Në këtë drejtim, kërkuesit parashtruan se policia kishte 
kërkuar të zgjasë afatin e paraburgimit të tyre, kur ata kishin shtatë ditë të 
arrestuar; intervistat e policisë kishin përfunduar dhe priteshin rezultatete 
testeve mjeko-ligjore; hetimet nuk kishin sjellë prova të mjaftueshme për të 
ngarkuar me përgjegjësi penale kërkuesit; ata kishin sjellje të mirë dhe nuk 
paraqisnin rrezikshmëri; si dhe prezumoheshin të pafajshëm.

(B) Qeveria
67. Qeveria parashtroi se, kërkesa thelbësore në Nenin 5 § 3 të Konventës për 

personin e arrestuar është që të çohet menjëherë përpara “gjyqtarit ose 
zyrtarit tjetër të autorizuar me ligj për të ushtruar kompetenca gjyqësore”. 
Organet gjyqësore të parashikuara nga Neni 5 § 1 (c) dhe 5 § 3 nuk duhet të 
jenë të njëjta; ashtu siç kërkon Shtojca 8 që personi i arrestuar të sillet para 
një gjyqtari, duke konfirmuar kështu kërkesat thelbësore të Nenit 5 § 3. Në 
mbështetje të argumentave të saj, Qeveria u mbështet në formulimin e Nenit 5; 
qëllimin themelor të Nenit 5; dhe vendimin e Gjykatës në Aquilina k. Maltës 
[GC], nr. 25642/94, GJEDNJ 1999 III dhe Schiesser k. Zvicrës, cituar më lart.

68. Së pari, fakti që janë përdorur gjuhë të ndryshme në Nenin 5 § 1 (c) dhe në 
Nenin 5 § 3 nënkupton se organet gjyqësore të përmendura në këto dispozita 
jo domosdoshmërisht duhet të jenë të njëjta.

69. Së dyti, në Medvedyev dhe të tjerët k. Francës [GC], nr. 3394/03, GJEDNJ 
2010, Gjykata u shpreh se qëllimi i Nenit 5 § 3 ishte të siguronte që personat e 
arrestuar të silleshin fizikisht para oficerit gjyqësor, dhe dispozitat e Shtojcës 8 
i shërbyen këtij qëllimi. Në veçanti, dhanë garanci ndaj arrestimit arbitrar, pasi 
u vlerësuan në mënyrë të pavarur arsyet e ndalimit dhe u urdhërua lirimi i të 
dyshuarit, pasizgjatja e paraburgimit nuk ishte i justifikuar. Nëse do të pranonim 
se, “gjyqtari ose zyrtari tjetër” i parashikuar në Nenin 5 § 3 duhet të jetë i njëjtë 
me “autoritetin kompetent ligjor” i parashikuar në Nenin 5 § 1 (c), nuk do t’i 
kishte asnjë ndryshim në lidhje me garancitë e ofruara për të paraburgosurit, 
por vetëm do t’i jepej përparësi formës ndaj funksionit të organit, dhe do të 
kufizonte pa arsye menaxhimin e sistemit gjyqësor tështetit në fjalë.

70. Së treti, edhe në çështjet Schiesser k. Zvicrësdhe Aquilina k. Maltësnuk 
sugjerohet se trupi gjyqësor sipas Nenit 5 § 3 duhet të jetë i njëjtë me atë 
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të Nenit 5 § 1 (c). Gjykata ka theksuar në këto vendime se me rëndësi është 
fakti nëse nëpunësi gjyqësor persona të tjerë të autorizuar janë të pavarur nga 
ekzekutivi dhe palët.

71. Qeveria parashtroi më tej se, kërkuesit kishin keqkuptuar natyrën e paraqitjes 
së detyrueshme përpara një trupe gjyqësore, sipas Nenit 5 § 3 të Konventës. 
Së pari, Neni 5 § 1 (c) nuk nënkupton që ndaj një personi tëarrestuar duhet 
të jenë ngritur apo do të ngrihen më vonë akuza (Brogan dhe të tjerët kundër 
Mbretërisë së Bashkuar, 29 Nëntor 1988, § 53, seria A nr. 145 B). Prandaj, 
njoftimi i shpejtë dhe publikimi i akuzave penale nuk është pjesë e shqyrtimit 
të ligjshmërisë së paraburgimit sipas Nenit 5 § 3.

72. Së dyti, nuk ka asnjë bazë për të arritur në përfundimin se aplikimi 
imenjëhershëm i Nenit 5 § 3, në mënyrë të detyrueshme të mbulojë lirimin e 
të paraburgosurve me ose pa kushte, në pritje të gjykimit, këto për arsye që 
nuk kanë të bëjnë me ligjshmërinë e paraburgimit ose ekzistencën e dyshimit 
të arsyeshëm se ai ose ajo ka kryer vepër penale (McKay kundër Mbretërisë 
së Bashkuar, cituar më lartë, §§ 38 - 39). Kushtet e Nenit 5 § 3 në lidhje me 
arrestimin sipas Nenit 5 § 1 (c) dhe zgjatjen e paraburgimit (i cili përfshin 
edhe lirimin me kusht) japin për kërkuesit të drejta qartësisht të ndryshme 
dhe nuk janë të lidhura me njëra-tjetrën (Medvedyev dhe të tjerë k. Francës, 
cituar më sipër, § 119). Në rastin konkret, edhe pse arrestimi i kërkuesve 
ishte në një fazë të hershme, gjykatësi mund vetëm të lëshojë një urdhër për 
paraburgim të mëtejshëm nëse krijon bindjen se kërkuesit janë persona që 
dyshohen se kanë kryer vepra terroriste, ose dyshohet të jenë terroristë; si 
dhe ka patur baza të arsyeshme për të besuar se arrestimi është i nevojshëm; 
dhe hetimi po kryhet me kujdesin dhe shpejtësinë e duhur. Në këto rrethana 
nuk ishte e nevojshme që gjyqtari të kishte kompetencë shtesë për lirimin me 
kusht të kërkuesit.

2. Vlerësimi i Gjykatës
(A) Parimetë përgjithshme

73. Gjykata rithekson se, Neni 5 i Konventës është në radhë të parë të të drejtave 
themelore që mbrojnë sigurinë fizike të një individi, dhe se në veçanti mund 
të identifikohen tre parime të jurisprudencës së Gjykatës: natyra shteruese 
e përjashtimeve, e cila duhet të interpretohet në mënyrë rigoroze dhe nuk 
lejohet interpretim i zgjeruar në bazë të dispozitave të tjera (Nenet 8 deri 11 
të Konventës, në veçanti); theksimi i përsëritur mbi ligjshmërinë e ndalimit, 
proceduralisht dhe në meritë, që kërkon respektim të sundimit të ligjit; dhe 
gatishmëria e shpejtësia e kontrolleve gjyqësore të kërkuara sipas Nenit 5 §§ 
3 dhe 4 (shih McKay, cituar më lart, § 30).

74. Gjykata vëren rëndësinë e garancive të ofruara nga Neni 5 § 3 për personin 
e arrestuar. Qëllimi i kësaj dispozite është të sigurojë që personat e arrestuar 
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janë sjellë fizikisht para oficerit gjyqësor. Një shqyrtim i tillë i përshpejtuar 
gjyqësor ofron një masë të rëndësishme mbrojtje kundër sjelljes arbitrare, 
izolimit dhe keqtrajtimit gjatë paraburgimit (shih, midis autoriteteve të tjera, 
Brogan dhe të tjerë, cituar më lartë, § 58;.Brannigan dhe McBridekundër 
Mbretërisë së Bashkuar, 26 Maj 1993 §§ 62 63, Seria A nr.258-B,Aquilina k. 
Maltës, cituar më lart, § 49, dhe Dikme kundër Turqisë, nr. 20869/92, § 66, 
GJEDNJ 2000 VIII)...

75. Neni 5 § 3, si pjesë e këtij kuadri garancish, lidhet strukturalisht me dy çështje 
të ndara nga njëra-tjetra: faza e parë e një arrestimi, kur një individ është 
ndaluar nga autoritetet, dhe periudha në pritje të ndonjë gjykimi përpara një 
gjykate penale, gjatë së cilës individi mund të ndalohet ose të lirohet me ose 
pa kusht. Këto dy momente garantojnë të drejta qartësisht të pavarura nga 
njëra-tjetra dhe nuk janë të lidhura përkohësisht ose logjikisht (shih TW k. 
Maltës [GC], nr. 25644/94, § 49, 29 Prill 1999 McKay, cituar më lartë, § 31 
dhe Medvedyev k. Francës, cituar më lart, § 119).

76. Duke marrë në analizë fazën fillestare të arrestimit, jurisprudenca e Gjykatës 
përcakton se “duhet të garantohet mbrojtje nëpërmjet kontrollit gjyqësor për 
individët e arrestuar ose të ndaluar për shkak të dyshimit të arsyeshëm se 
kanë kryer një vepër penale”, madje edhe para se të jenë ngritur akuzat penale 
(shih Brogan dhe të tjerët, cituar më lartë, § 53). Kontrolli shërben për të 
siguruar mbrojtje efektive kundër rrezikut të keqtrajtimit, i cili është më i 
madh në fazat fillestare të arrestimit,kundër privimit të vazhdueshëm të lirisë, 
pasi është ngritur një akuzë penale, si dhe kundër abuzimit me detyrën nga 
ana e oficerëve apo autoriteteve të tjera ligj zbatuese,të cilët duhet të veprojnë 
në mënyrë rigoroze e në përputhje me procedurat e përcaktuara. Kontrolli 
gjyqësor duhet të plotësojnë kushtet e përcaktuara më poshtë (shih McKay, 
cituar më lart, § 32).

(Α) Menjëhershmëria
77. Kontrolli gjyqësor ndaj arrestimit të individit duhet të jetë i shpejtë, të bëjë 

të mundur zbulimin e ndonjë keqtrajtimi dhe të mbajë në minimum çdo 
ndërhyrje të pajustifikuar në lirinë individuale. Edhe pse çdo rast duhet 
të vlerësohet në përputhje me karakteristikat e tij të veçanta (Belousov k. 
Ukrainës, nr. 4494/07, § 94, 7 Nëntor 2013), koha relativisht e shkurtër e 
imponuar nga neni lë pak fleksibilitet për interpretim, ndryshe do të kishte 
dëmtim të rëndë të garancive proceduriale dhe rrezik për të dëmtuar thelbin e 
së drejtës që garanton kjo dispozitë (shih Brogan dhe të tjerët, cituar më lartë, 
§ 62, ku periudha katër ditë dhe gjashtë orë në paraburgim, pa paraqitje para 
gjykatës përbën  shkelje të Nenit 5 § 3, madje edhe në kontekstin e veçantë 
të hetimeve terroriste).

78. Sipas interpretimit në çështjen Brogan (cituar më lart) edhe në kuadër të 
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legjislacionit anti-terrorizëm, ekzistojnë rrethana të jashtëzakonshme ose 
vështirësi që justifikojnë një periudhë më të gjatë se zakonisht që autoritetet të 
sjellin personin e arrestuar para një gjykatësi, megjithatë maksimumii lejuar 
është katër ditë pas arrestimit. Në çështjen Mac Kay, cituar më lart, Gjykata 
nuk gjeti shkelje të Nenit 5 § 3 të Konventës, në rrethana kur një i dyshuar 
jo terrorist ishte sjellë para oficerit të policisë gjyqësore brenda dyzet e tetë 
orëve nga arrestimi i tij. Po kështu, në Aquilina, cituar më lart, Gjykata pranoi 
se paraqitja e të arrestuarit para Gjykatës së Magjistraturës brenda dy ditësh 
pas arrestimit të tij ishte në përputhje me shpejtësisë e kërkuar. Megjithatë, 
edhe pse periudha prej më shumë se katër ditësh, është prima facie shumë 
e gjatë, në rrethana të caktuara periudha më të shkurtra mund të jenë në 
kundërshtim me Nenin (shih Ipek dhe të tjerë k. Turqisë, §§ 36-37, në të cilin 
një periudhë prej tri ditë e nëntë orë nuk ishte mjaft e shpejtë në lidhje me 
kërkuesit të cilët ishin të mitur; Kandzhov kundër Bullgarisë, nr. 68294/01, 
§ 66, 6 Nëntor 2008, në të cilën një periudhë tri ditë e njëzet e tre orë nuk 
ishte mjaftueshëm e shpejtë kur kërkuesi, i cili u arrestua për kundërvajtje 
jo të dhunshme, kishte kaluar tashmë njëzet e katër orë në paraburgim nga 
momenti i ndalimi; Hassan dhe të tjerët kundër Francës, nr. 46695/10, § 89, 
4 Dhjetor 2014, në të cilën kërkuesit ishin arrestuar për periudha të gjata para 
se të dërgoheshin në paraburgim).

(Β) Natyra e menjëhershme e shqyrtimit
79. Shqyrtimi duhet të jetë i menjëhershëm dhe nuk varet nga kërkesat e personit 

të arrestuar; në këtë drejtim duhet të zbatohet Neni 5 § 4, i cili i jep personit 
të ndaluar të drejtën të lirohet. Natyra e menjëhershme e shqyrtimit është 
e nevojshme për të përmbushur qëllimin e këtij paragrafi, pasi një person i 
arrestuar mund të jetë i paaftë për depozitimin e një kërkese për të kërkuar 
nga një gjyqtar të shqyrtojë paraburgimin e tyre; e njëjta procedure vlen edhe 
për kategoritë e tjera vulnerabël të të arrestuarve, si ata me problem mendore, 
apo që nuk njohin gjuhën e procesit (shih Aquilina, cituar më lart).

(Γ) Karakteristikat dhe kompetencat e oficerit të policisë gjyqësore
80. Për arsye se, Neni 5 § 1 (c) interpretohet së bashku me Nenin 5 § 3, “Autoriteti 

kompetent ligjor” i parashikuar në paragrafin 1 (c) është sinonim, për 
“gjyqtarin ose zyrtarin tjetër të autorizuar me ligj për të ushtruar kompetenca 
gjyqësore”, paragrafi 3 (shih, midis autoriteteve të tjera, Lawless k. Irlandës (nr. 
3), 1 Korrik të vitit 1961, Seria A nr. 3, dhe Schiesser, cituar më lart, § 29).

81. Nëpunësi gjyqësor duhet të ofrojë garancitë e nevojshme të pavarësisë nga 
ekzekutivi dhe palët, gjë që përjashton ndërhyrjen e tij të mëvonshme në 
procedurat penale në emër të autoritetit të ndjekjes penale, dhe ai ose ajo duhet 
të ketë kompetencën për të urdhëruar lirimin, pas dëgjimit të të arrestuarve 
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dhe vleftësimit të ligjshmërisë së arrestimit dhe ndalimit (shih, midis shumë 
autoriteteve të tjera, Assenov dhe të tjerët kundër Bullgarisë, 28 Tetor 1998 
§§ 146 dhe 149, Raportet 1998-VIII). Formulimi i këtij vendimi, i cili ka qenë 
në bazë të praktikës gjyqësore të vendosur nga Gjykata, daton që në çështjen 
Schiesser (cituar më lartë, § 31):
“Përveç kësaj, në bazë të Nenit 5 § 3, ekziston edhe një kërkesë thelbësore 

proceduriale. Kërkesa proceduriale e vendos “oficerin” përpara detyrimit për të 
dëgjuar individin që sillet para tij [...]; kërkesa substanciale vendos detyrimin për 
të shqyrtuar rrethanat e arrestimit dhe mundësinë e apelimit kundër arrestimit, 
për të vendosur duke iu referuar kritereve ligjore, nëse ka arsye të justifikuara për 
ndalimin dhe nëse nuk ka arsye të tilla, të bëhet lirimi [...]. “
82. Me fjalë të tjera, “Neni 5 § 3 kërkon që zyrtari gjyqësor të analizojë arsyet 

dhe meritat e  paraburgimit” (shih T.W. k. Maltës dhe Aquilina, të dy cituar më 
lart, Neni § 41 dhe § 47, respektivisht).

83. Shqyrtimi fillestar i arrestimit dhe ndalimit, duhet të analizojë çështjen 
e ligjshmërisë dhe nëse ekziston apo jo dyshimi i arsyeshëm se personi i 
arrestuar ka kryer një vepër penale; me fjalë të tjera, nëse ndalimi bie 
brenda përjashtimeve të përcaktuara në Nenin 5 § 1 (c). Kur nuk ka rrethana 
përjashtuese, ose arrestimi është i paligjshëm, atëherë nëpunësi gjyqësor duhet 
të ketë pushtetin ta lirojë të arrestuarin (shih McKay, cituar më lartë, § 40).

84. Megjithatë, jurisprudenca e Gjykatës përcakton se në bazë të detyrimit për 
paraqitje të menjëhershme, nuk përfshihet lirimi me ose pa kushte, përveç 
arsyes së ligjshmërisë së paraburgimit apo ekzistencës së dyshimit të 
arsyeshëm se kërkuesi ka kryer vepër penale. Në vendimin Schiesser përsa 
i përket «rrethanave pro apo kundër ndalimit”, Gjykata nuk sugjeron se 
duhet që gjykatat e brendshme të kalojnë përtej shqyrtimit të ligjshmërisë së 
arrestimit e paraburgimit sipas ligjit të brendshëm dhe përputhshmërisë së tij 
me kërkesat e Nenit 5 § 1 (c) (McKay, cituar më lartë, § 36).

85. Gjykata ka theksuar në disa raste se, hetimi i veprave penale terroriste 
padyshim i paraqet autoriteteve probleme të veçanta (shih Brogan dhe të 
tjerët, cituar më lartë, § 61;. Murray kundër Mbretërisë së Bashkuar, 28 Tetor 
1994, § 58, Seria A jo 300-A;..dhe Aksoy kundër Turqisë, 18 Dhjetor 1996 § 
78, Raportet 1996-VI). Në Brogan dhe të tjerë (cituar më sipër, § 61) Gjykata në 
mënyrë specifike pranoi se, “vështirësitë ... e kontrollit gjyqësor mbi vendimet 
earrestimit dhe ndalimit të terroristëvetë dyshuar mund të ndikojë në mënyrën e 
zbatimit të Nenit 5 § 3, për shembull, në thirrje për masat e duhura proceduriale 
në funksion të natyrës së veprave penale. Gjithsesi, kjo nuk do të thotëse 
organet hetimore kanë në bazë të Nenit 5 “carte blanche” të marrin në pyetje 
të dyshuarit dhe arrestuarit pa iu nënshtruar kontrollit efektiv nga gjykatat e 
brendshme, si dhe nga ana e institucioneve mbikëqyrëse të Konventës, kur ata 
pohojnë se çështja ka të bëjë me terrorizmin (shih Öcalan k. Turqisë [GC], nr. 
46221/99, § 104, GJEDNJ 2005 IV).
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(Δ) Periudha e hetimit paraprak ose paraburgimit
86. Prezumimi i pafajësisë është në favor të të dyshuarit. Siç përcaktohet në 

Neumeister k. Austrisë (27 Qershor 1968, f. 37, § 4, Seria A nr. 8), pjesa e 
dytë e Nenit 5 § 3 nuk i jep autoriteteve gjyqësore të drejtën të përcaktojnë 
nga sjellja e të akuzuarit nëse do të dërgohet për gjykim brenda një kohe  të 
arsyeshme apojepet lirim me kusht, në pritje të gjyqit. I arrestuari  duhet të 
konsiderohet i pafajshëm, dhe qëllimi i dispozitës është në thelb të kërkojë 
lirimin e përkohshëm, kur nuk ka arsye ndalimi/paraburgimi.

87. Mbajtja në paraburgim mund të justifikohet në një rast të caktuar, vetëm nëse 
ka interes publik dhe pavarësisht prezumimit të pafajësisë, prevalon ndaj lirisë 
individuale, e parashikuar në nenin 5 të Konventës (shih, midis autoriteteve 
të tjera, Kudla k. Polonisë[GC], nr. 30210/96, §§ 110 et sek., GJEDNJ 2000 
XI).

88. Ekzistenca e dyshimit të arsyeshëm se, personi i arrestuar ka kryer një 
vepër penale, është një kusht sine qua non për ligjshmërinë e vazhdimit të 
paraburgimit, por me kalimin e kohës kjo nuk do të jetë e mjaftueshme për 
të justifikuar vazhdimin e paraburgimit. Gjykata nuk e ka sjellë konceptin 
në një numër të caktuar ditësh, javësh, muajsh apo vitesh, por në periudha 
të ndryshme në varësi të veprës penale (Stogmuller k. Austrisë, nr. 1602/62, 
§ 4, 10 Nëntor 1969). Kur ekzistenca e “dyshimit të arsyeshëm” nuk është 
më e mjaftueshme, Gjykata duhet të vlerësojë nëse arsyet e tjera të dhëna 
nga autoritetet gjyqësore justifikojnë heqjen e lirisë. Në veçanti, duhet të 
përcaktohet nëse janë “të rëndësishme” dhe “të mjaftueshme”, dhe nëse 
autoritetet kombëtare shfaqin “kujdes të veçantë” në kryerjen e procedurave 
(shih, midis autoriteteve të tjera, Letellier kundër Francës, 26 Qershor 1991 
§ 35, Seria A nr. 207, dhe Yagci dhe Sargın k. Turqisë, 8 Qershor 1995 § 50, 
Seria A nr. 319 A).

89. Jurisprudenca e Gjykatës nuk ka praktikë analize për fazën fillestare të para 
paraburgimit, por në këtë kontekst si në pjesën më të madhe të rasteve, ekzistenca 
e dyshimit ofron një bazë të mjaftueshme për paraburgim dhe prevalon ndaj 
lirimit me kusht.Nuk vihet në dyshimfakti se, duhet të ekzistojë mundësia për 
shqyrtim gjyqësor të lirimit në pritje të gjykimit, si edhe në këtë fazë do të 
ketë raste kur natyra e veprës penale ose rrethanat personale të të dyshuarit 
janë të tilla që e bëjnë paraburgimin e paarsyeshëm, ose të pambështetur nga 
ligji. Nuk ka asnjë kërkesë të shprehur të “menjëhershmërisë”, si në fjalinë 
e parë të paragrafit 3 të nenit 5. Megjithatë, konsiderata të tilla, qoftë me 
kërkesë të kërkuesit ose të gjyqtarit duhet të bëhennë mënyrën e duhur, për të 
mbajtur në një minimum të pranueshëm çdo privim të pajustifikuar të lirisë 
(shih McKay, cituar më lartë, § 46).

90. Për të siguruar që e drejta e garantuar të jetë praktike e efektive dhe jo teorike 
e iluzive, është praktikë e mirë dhe shumë e dëshirueshme minimizimi i 
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vonesës, duke e kryer nëpunësi gjyqësor vleftësimin e ligjshmërisë së arrestit, 
ekzistencën e kushteve për paraburgim, por edhe shqyrtimin e lirimit me 
kusht.  Megjithatë, kjo nuk është një kërkesë e Konventës dhe nuk ka asnjë 
arsye pse në parim çështjet nuk mund të trajtohen nga dy oficerët gjyqësorë 
të ndryshëm, brenda afatit tëcaktuar. Në çdo rast, nuk është e nevojshme që 
shqyrtimi i lirimit me kusht të bëhet më shpejt seç është e kërkuar në fazën e 
parë të paraqitjes, të cilën Gjykata e ka vendosur maksimumi katër ditë (shih 
Brogan dhe Të tjerët, të cituar më lartë).

(B) Zbatimi i parimeve të përgjithshme për çështjen në fjalë
(a) A u sollën kërkuesit menjëherë përpara një gjykatësi ose një zyrtari tjetër 

gjyqësor sipas kërkesave të Nenit 5 § 3 të Konventës?
91. Edhe pse, siç u përmend më lart(në paragrafin 80), “autoriteti kompetent 

ligjor” në paragrafin 1 (c) të Nenit 5 § 3 duhet të merret si sinonim i “gjyqtarit 
ose zyrtarit tjetër të autorizuar me ligj për të ushtruar pushtetin gjyqësor”, 
në paragrafin 3, kjo nuk nënkupton se organet gjyqësore, për të kryer 
funksionet e ndryshme gjyqësore të parashikuara nga dy dispozitat, duhet 
domosdoshmërisht të jenë identike. Në të kundërtën, në jurisprudencën e saj, 
Gjykata ka theksuar në mënyrë të përsëritur se qëllimi i paragrafit të parë të 
Nenit 5 § 3 është për të siguruar që një person i arrestuar të dërgohet menjëherë 
përpara një autoriteti gjyqësor me pushtetin për të vlerësuar ligjshmërinë e 
arrestimit, për të shqyrtuar arsyet e paraburgimit, dhe të urdhërojë lirimin, 
nëse vazhdimi i paraburgimit do të ishte i paligjshëm. Në rastin në fjalë, 
gjykata ka vendosur sipas kushteve të përcaktuara nga pjesa e parë e Nenit 5 
§ 3. Prandaj, çështja që ngrihet për vlerësim nuk është nëse kërkuesit duhet të 
sillen në Gjykatën e Magjistraturës, autoritetit gjyqësor të Irlandëssë Veriut, 
para së cilës i akuzuari përballet me akuzën penale, por nëse ata ishin dërguar 
përpara një gjykatësi ose një zyrtari tjetër, duke plotësuar kështu kërkesat e 
paragrafit të parë të Nenit 5 § 3 të Konventës, në lidhje me arrestimin sipas 
Nenit 5 § 1 (c).

92. Para se të trajtojë këtë çështje, Gjykata vëren se gjatë arrestimit të tyre, 
kërkuesit u sollën dy herë para gjykatësit të Gjykatës së Qarkut të caktuar 
posaçërisht për çështjen, dyzet e tetë orë pas arrestimit të tyre, ndërkohë që 
DPP kishte bërë kërkesë për zgjatje të paraburgimit, sipas paragrafit 29 të 
Shtojcës 8, dhe për pesë ditë të tjera, në bazë të paragrafit 36   të Shtojcës 8 
për zgjatjen e afateve (shih paragrafët 6-8 dhe 33 më lart). Edhe pse kërkuesit 
kundërshtuan paragrafin 36, Gjykata e Lartë u shpreh se është paragrafi 
32, ai që përcakton bazat për zgjatjen e afatit të paraburgimit, dhe duhej të 
interpretohej në përputhje me Nenin 5 § 3 të Konventës (shih paragrafët 19 
dhe 21 më lartë). Gjykata thekson se nuk ka ndryshim në kompetencat e 
gjyqtarit në bazë të paragrafit 29 dhe atij 36.
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93. Në lidhje me kërkesën e “menjëhershmërisë”, Gjykata vëren se në rastin në fjalë 
kërkuesit janë madhorë, të cilët u paraqitën para gjykatësit brenda dyzet e tetë 
orëve nga arrestimi i tyre për shkak të dyshimit se kishin kryer një krim të rëndë 
të lidhur me terrorizmin. Duke patur parasysh parimet e përcaktuara në paragrafët 
77 dhe 78, Gjykata vëren se ata u paraqitën «menjëherë» para gjykatësit.

94. Kërkesa e dytë e Nenit 5 § 3 është se paraqitja fillestare e personit të arrestuar 
para oficerit të policisë gjyqësore duhet të jetë e menjëhershme. Në rastin 
konkret kërkuesit nuk kanë kundërshtuar sa më lart. Oficerët e policisë 
gjyqësore kanë kërkuar (paragrafi 29 i Shtojcës 8 të Aktit të vitit 2000) nga 
gjyqtari i Gjykatës së Qarkut të zgjasë periudhën e paraburgimit përtej dyzet e 
tetë orëve (shih paragrafin 32 më lart), megjithatë kërkuesit nuk mund të mbahen 
të arrestuar përtej këtij afati, pa u paraqitur asnjeherë përpara gjykatësit.

95. Së treti, Gjykata është shprehur në mënyrë të përsëritur se zyrtari gjyqësor 
sipas Nenit 5 § 3 të Konventës duhet të ofrojë garancitë e nevojshme të 
pavarësisë nga ekzekutivi dhe palët; ai ose ajo duhet të jetë në gjendje për 
të shqyrtuar ligjshmërinë e arrestimit dhe paraburgimit (për të përfshirë një 
rishikim të rrethanave ose për të vendosur nëse ka pasur arsye për të justifikuar 
ndalimin); dhe, në qoftë se ka pasur arsye të mjaftueshme për të justifikuar 
arrestimin, ai ose ajo duhet të ketë kompetencë për të urdhëruar lirimin.

96. Ky është argumenti i zakonshëm që analizon pavarësinë e gjyqtarit. Prandaj, 
janë adresuar nga Gjykata dy pyetje kryesore, nëse ajo kishte kompetencë për 
të shqyrtuar ligjshmërinë e paraburgimit të kërkuesve; dhe së dyti, nëse ajo 
kishte kompetencën e duhur për të urdhëruar lirimin e tyre.

97. Edhe pse Gjykata e Lartë u shpreh se paragrafi 32 duhet të interpretohet 
në përputhje me Nenin 5 § 3 (shih paragrafët 19 dhe 21 më lart), kërkuesit 
sugjerojnë se vleftësimi i ligjshmërisë së arrestimit nuk duhet të përfshijë një 
analizë të detajuar të shkaqeve të arrestimit dhe duhet të pasqyrojnë kufizimet 
që domosdoshmërisht zbatohen në shumë arrestime për vepra terroriste

98. Gjykata vëren se, udhëzimi i dhënë nga Gjykata e Lartë është abstrakt dhe, si 
i tillë, ka interes për të parë se si do të zbatohet nga gjykatat e brendshme në 
praktikë. Megjithatë, në parim, Gjykata në vendimin e Gjykatës së Lartë nuk 
gjen kundërshti me jurisprudencën e vetë Gjykatës së Lartë. Në veçanti, ajo 
vëren se në rastet e mëparshme Gjykata e Lartë ka përcaktuar përmbajtjen e 
saktë dhe/ose mënyrën e analizimit sipas Nenit 5 § 3; dhe thjesht ka deklaruar 
se zyrtari gjyqësor duhet të ketë kompetencë të shqyrtuar ligjshmërinë e 
arrestimit dhe paraburgimit, të shqyrtojë rrethanat pro ose kundër arrestimit, 
duke përfshirë ekzistencën e dyshimit të arsyeshëm, dhe të vendosë nëse ka 
arsye që justifikojnë paraburgimin. Për më tepër, siç u tha më lart (në paragrafin 
83), autoritetet nuk kanë “carte blanche” gjatë hetimit të veprave terroriste, 
megjithatë hetimi i veprave të tilla shpesh sjell problematika të veçanta tek 
autoritetet. Prandaj, në bazë të provave, Gjykata nuk mund të pajtohet me 
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argumentat e kërkuesit se vlerësimi i ligjshmërisë nga Gjykata e Lartë, bie në 
kundërshtim me standartin e kërkuar nga Neni 5 § 3 të Konventës.

99. Në rastin konkret, Gjykata e Lartë, prishi vendimin e Gjykatës së Qarkut për 
zgjatje të afatit të paraburgimit, për shkak të dështimit të saj për të vleftësuar 
ligjshmërinë e arrestimit, por la në fuqi faktin që Gjyqtari për nxjerrjen e 
vendimit të arsyetuar në mënyrë të përshtatshme, mori parasysh nevojën për 
vazhdimin e paraburgimit (shih paragrafët 19 - 20 më lart).

100.Në lidhje me pyetjen nëse Gjyqtari kishte kompetencë për të urdhëruar 
lirimin në rast të një arrestimi ose ndalimi të paligjshëm, Gjykata thekson 
se edhe nëse nuk ka kompetencë të tillë në Aktin e vitit 2000, në rastin në 
fjalë Gjykata e Lartë pranoi se dispozitat e këtij ligji duhej të lexohen në 
përputhje me kërkesat e Nenit 5 § 3 të Konventës. Kështu, Gjyqtari duhet 
të ketë kompetencë për të urdhëruar lirimin nëse nuk ka pasur asnjë bazë e 
ligjshme për arrestimin ose paraburgimin fillestar, apo nëse vazhdon në bazë 
të një urdhëri (shih paragrafët 19 dhe 21 më lart). Përveç kësaj, ajo vëren se 
kur një urdhër (ose zgjatje afati të urdhërit) nuk është kërkuar apo dhënë, 
personi duhet të lirohet pasi nuk ka më asnjë bazë ligjore për vazhdimin e 
paraburgimit.

101.Kërkuesit sugjerojnë se, Gjyqtari ka gjithashtu kompetencë të urdhërojë 
lirimin me kusht. Megjithatë, siç u vu në dukje më sipër në paragrafin 84, nuk 
ka mbështetje në jurisprudencën e Gjykatës se autoriteti gjyqësor që vleftëson 
masën e arrestit, të urdhërojë edhe lirimin me kusht. Gjykata deklaroi në Mc 
Kay (cituar më lart, § 47), se do të ishte e përshtatshme që oficeri i policisë 
gjyqësore që do të kryejë vlerësimin e ligjshmërisë së arrestimit të ketë 
kompetencë edhe të marrë në shqyrtim lirimin me kusht, si dhe ekzistencën 
e një dyshimi të arsyeshëm se kërkuesi ka kryer vepër penale, por theksoi se 
kjo nuk është kërkesë e Konventës dhe në parim nuk kishte asnjë pengesë që 
çështjet të trajtohen nga dy oficerë të ndryshëm të police gjyqësore.

(Β) Aekzistonte mundësia e lirimit me kusht gjatë periudhës së paraburgimit të 
kërkuesve?
102. Pas paraqitjes së tyre të parë para gjyqtarit, kërkuesit qëndruan në paraburgim 

edhe për dhjetë ditë të tjera. Edhe pse ata u paraqitën për herë të dytë para 
gjyqtarit të Gjykatës së Qarkut pasi kishin qëndruar në paraburgim edhe 
për shtatë ditë të tjera, në asnjë moment ata nuk u sollën para gjyqtarit për 
të urdhëruar lirimin me kusht. Prandaj, kërkuesit pretendojnë se për aq 
kohë sa sipas Aktit të vitit 2000 lejohej paraburgimi i tyre për një periudhë 
maksimale prej njëzet e tetë ditë pa ngritur asnjë akuzë, dhe gjatë kësaj kohe 
nuk u mor në konsideratë dhënia e lirimit me kusht, procedura nuk ishte në 
përputhje me Nenin 5 § 3 të Konventës.

103. Gjykata nuk mund të analizojë Shtojcën 8 in abstracto; për më tepër, ajo 
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duhet të kufizohet vetëm në analizën e fakteve të rastit të paraqitur. Prandaj, 
edhe pse kërkuesit, në bazë të nenit  mund të ndaloheshin për një periudhë 
prej njëzet e tetë ditësh, nuk mund të anashkalohet fakti se, në rastin konkret, 
ata u liruan pas dymbëdhjetë ditësh. Për më tepër, Gjykata nuk merr parasysh 
mosngritjen e akuzave penale, pasi Neni 5 § 3 nuk sugjeron se të paraburgosurit 
duhet të akuzohen patjetër për një vepër penale në mënyrë që paraburgimi të 
jetë në përputhje me dispozitën (Brogan, cituar më lartë, § 53).

104. Siç u theksua më sipër, në paragrafin 75, Neni 5 § 3 lidhet strukturalisht 
me dy çështje të ndara nga njëra-tjetra: fazat e para të një arrestimi, kur një 
individ është ndaluar nga autoritetet mbi dyshimin se ka kryer vepër penale, 
dhe periudha në pritje të ndonjë gjykimi përpara një gjykate penale, gjatë së 
cilës individi mund të ndalohet ose të lirohet me ose pa kusht (shih TW k. 
Maltës, cituar më lartë, § 49, McKay, cituar më lartë, § 31 dhe Medvedyev k. 
Francës cituar më lartë, § 119). Gjatë fazës fillestare sipas paragrafittë parë 
të Nenit 5 § 3, paraburgimi i të ndaluarit mund të justifikohet nga ekzistenca 
e “dyshimit të arsyeshëm” se ai kishte kryer një vepër penale. Megjithatë, 
kjo nuk do të mjaftojë për të justifikuar, pas kalimit të një kohe të caktuar, 
zgjatjen e paraburgimit, edhe pse Gjykata nuk e ka shprehur këtë koncept 
në një numër të caktuar ditësh, javësh, muajsh apo vitesh, ose në periudha 
të ndryshme në varësi tërëndësisësë veprës penale (Stogmuller k. Austrisë, 
cituar më lart, § 4). Kështu, i takon Gjykatës në fjalë të vendosë nëse 
arrestimi i kërkuesve sipas paragrafit të parë të Nenit 5 § 3, dhe vazhdimi i 
arrestimit arsyetohet me ekzistencën e “dyshimit të arsyeshëm”.

105. Në rastin konkret kërkuesit u arrestuan për dymbëdhjetë ditë, e cila 
konsiderohet një periudhë relativisht e shkurtër kohe. Si të tillë, Gjykata 
vlerëson se ata ndodheshin në “fazat e hershme” të heqjes së lirisë, kur 
paraburgimi mund të arsyetohet me ekzistencën e dyshimit të arsyeshëm, 
prandaj nuk është e nevojshme të vendosë mbi lirimin e tyre me kusht gjatë 
kësaj periudhe.

106. Në çdo rast, Gjykata vëren se gjatë periudhës së ndalimit të tyre ka pasur një 
numër tëmadh  masash mbrojtëse kundër paraburgimit arbitrar. Së pari, në 
bazë të Shtojcës 8, gjyqtari mund të zgjasë periudhën e paraburgimitvetëm 
për një maksimum prej shtatë ditësh dhe në total nuk mund të tejkalojë njëzet 
e tetë ditë. Më parë, gjyqtari duhej të analizojë nëse ka baza të arsyeshme 
për zgjatje të afatit dhe nëse hetimi është duke u zhvilluar me kujdesin dhe 
shpejtësinë e duhur (shih paragrafin 36 më lartë). Për më tepër, pas vendimit 
të Gjykatës së Lartë se arrestimi ishte i ligjshëm, gjyqtari duhej të analizonte 
arsyet e paraburgimit. Edhe pse në raste të caktuara të ndaluarit dhe/ose 
përfaqësuesite tyre mund të përjashtohen nga seancat, në rastin konkret 
kërkuesi i parë dha dëshmi nën betim gjatë paraqitjes së parë në gjykatë, 
ndërsagjatë paraqitjes së dytë udëgjuan dykërkuesit e tjerë (shih paragrafin 
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8 më lart). Së fundi, kërkuesit kishin të drejtë të apelonin në rrugë gjyqësore 
zgjatjen e paraburgimit.

107. Ligji parashikonte masa mbrojtëse të rrepta që do të zgjasnin afatin e 
paraburgimit përtej katërmbëdhjetë ditëve, megjithatë kjo nuk u analizua, 
sepse në rastin në fjalë kërkuesit u liruan pas dymbëdhjetë ditësh.

108. Në dritën e argumentave të mësipërme, Gjykata nuk e vlerëson se mungesa 
mundësisë së lirimit me kusht gjatë periudhës së paraburgimit ngre çështje 
në bazë të Nenit 5 § 3 të Konventës.

(Γ) Përfundime
109. Vlerësimet e mësipërme janë të mjaftueshme dhe çojnë Gjykatën në 

përfundimin se, paraburgimi i kërkuesve sipas Shtojcës 8 të Aktit të vitit 
2000 nuk përbën shkejle tëNenit 5 § 3 të Konventës.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA, NJËZËRI,

1.  Bashkonkërkesat nr. 26289/12 dhe 29891/12 të paraqitura përkatësisht nga 
kërkuesit e parë dhe të tretë;

2.  Deklaron kërkesën e ankuesit të dytë (kërkesa nr. 29062/12.) të papranueshme;
3.  Deklaron kërkesat e kërkuesve të parë dhe të tretë në bazë tëNenit 5 § 2 të 

Konventës të papranueshme dhe haptazi të pabazuara;
4.  Deklaron kërkesat e kërkuesve të parë dhe të tretë në bazë tëNenit 5 § 3 të 

Konventës të pranueshme;
5.  Vendos se nuk ka patur shkelje të Nenit 5 § 3 të Konventës.

Hartuar në gjuhën angleze dhe shpallur me shkrim më 12 Maj 2015, sipas 
Nenit 77 §§ 2 dhe 3 të Rregullores së Gjykatës.

Françoise Elens-Passos   Päivi Hirvelä
          Kancelar       Kryetar
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Ky vendim është përfundimtar. 
Ai mund t›i nënshtrohet rishikimit redaktues.



367

Në çështjen Mozer kundër Republikës së Moldavisë dhe Rusisë, 
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, e mbledhur në Dhomën e Madhe 

të përbërë nga:
Guido Raimondi, Kryetar, 
Dean Spielmann, 
Işıl Karakaş, 
Josep Casadevall, 
Luis López Guerra, 
Mark Villiger, 
Ján Šikuta, 
George Nicolaou, 
Nebojša Vučinić, 
Kristina Pardalos, 
Erik Møse, 
Paul Lemmens, 
Paul Mahoney, 
Johannes Silvis, 
Ksenija Turković, 
Dmitry Dedov, Gjyqtarë, 
Mihai Poalelungi, gjyqtarë ad hoc ,and Søren Prebensen, zv. kANCELAR 

Seksioni, pasi diskutoi në seancë me dyer të mbyllura në 4 Shkurt 2015 dhe 
7 Dhjetor 2015,
Jep vendimin e mëposhtëm, i cili u miratua në datën e mësipërme të përmendur 

të fundit:

PROCEDURA
1.  Çështja e ka origjinën në kërkimin (nr. 11138/10) kundër Republikës së 

Moldavisë dhe Federatës Ruse, depozituar në Gjykatë sipas nenit 34 të 
Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore 
(«Konventa») nga një shtetas Moldav, Z. Boris Mozer («kërkuesi»), më 24 
shkurt 2010.

2. Kërkuesi u përfaqësua nga Z. A. Postica, Znj. D. Străisteanu dhe Z. P. 
Postica, avokatë që e ushtronin profesionin në Chişinău. Qeveria Moldave 
u përfaqësua nga Agjenti i saj Z. L. Apostol. Qeveria Ruse u përfaqësua nga 
Z G. Matyushkin, përfaqësuesi i Qeverisë ruse në Gjykatën Evropiane të të 
Drejtave të Njeriut.

3.  Kërkuesi parashtroi, në veçanti, se ai ishte arrestuar dhe ndaluar në mënyrë të 
paligjshme. Ai më tej pretendoi se atij nuk i ishte dhënë ndihma e nevojshme 
mjekësore për gjendjen e tij, ishte mbajtur në kushte çnjerëzore burgimi dhe 
nuk ishte lejuar të shihte prindërit dhe pastorin e tij.
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4.  Më 4 Mars 2010 Qeveria u njoftua për kërkimin.
5.  Z. Valeriu Griţco, gjyqtari i zgjedhur në emër të Republikës së Moldavisë, u 

tërhoq nga çështja (Rregulli 28 e Rregullores së Gjykatës). Kështu, kryetari i 
seksionit të tretë vendosi të emërojë Z. Mihai Poalelungi si një gjyqtar ad hoc 
(neni 26 § 4 i Konventës dhe rregulli 29 § 1).

6.  Më 20 maj 2014, një Dhomë e Seksionit të tretë e përbërë nga Josep 
Casadevall, Kryetari, Ján Šikuta, Luis Lopez Guerra, Kristina Pardalos, 
Johannes Silvis, Dmitry Dedov, gjyqtarë, Mihai Poalelungi, gjyqtar ad hoc, 
dhe Santiago Quesada, Kancelar i Seksionit, hoqën dorë nga juridiksioni në 
favor të Dhomës së Madhe, dhe asnjëra nga palët nuk e kundërshtoi një gjë të 
tillë (Neni 30 i Konventës dhe rregulli 72).

7.  Një seancë u zhvillua në Gjykatën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 4 
Shkurt 2015 (Rregulli 59 § 3).
U paraqitën para Gjykatës:

(a) Për Qeverinë e Republikës së Moldavisë
Z.  L. Apostol,                                     Agjent,
Znj. I. Gheorghieș, 
Z.  R. Cașu,                                            Këshilltarë

(b për Qeverinë e Federatës Ruse
Z.   G. Matyushkin, Përfaqësuesi i Federatës Ruse 
        në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut,                                      Agjent,
Z.   N. Mikhaylov, 
Znj.  O. Ocheretyanaya,
Z.  D. Gurin,                                                                                                        Këshilltarë

(c) për kërkuesin
Z.      A. Postica,                                                                                                     Avokat
Z.       P. Postica,
Znj.    N. Hriplivii, 
Z.       V. Vieru, 
Z.       A. Zubco
Znj.    O. Manole,                                                                                                    Këshilltarë

Gjykata dëgjoi parashtrimet nga z. Apostol, z Matyushkin, znj. Hriplivii dhe 
z. Postica dhe përgjigjet nga z. Apostol, z. Matyushkin dhe z. Postica për pyetjet 
e ngritura nga gjyqtarët.
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FAKTET
I. RRETHANAT E ÇËSHTJES

8.  Kërkuesi është shtetas Moldav, që i përket minoritetit etnik Gjerman. Ai ka 
lindur më 1978 dhe ka jetuar në Tiraspol deri në 2010.Që nga 2011 ai gëzon 
statusin e azil kërkuesit në Zvicër.

9.  Qeveria Moldave parashtroi se pavarësisht të gjitha përpjekjeve të saj, ajo 
nuk kishte mundur të verifikonte shumë prej fakteve të çështjes konkrete, për 
shkak të mungesës së bashkëpunimit nga ana e autoriteteve të “Republikës 
së vetëshpallur Moldave të Transdniestrisë” (MRT). Prandaj ata kishin 
proceduar, në përgjithësi, në bazë të fakteve në mënyrën që ishin paraqitur 
nga kërkuesi.

10. Qeveria Ruse nuk bëri asnjë parashtrim për sa i përket fakteve të çështjes.
11. Faktet e çështjes, ashtu siç janë paraqitur nga kërkuesi, dhe siç mund të 

përmblidhen nga dokumentet në dosjen e çështjes, paraqiten si më poshtë.
12. Prapaskena e kësaj çështje, duke përfshirë konfliktin e armatosur në Transdnie-

stri në 1991-1992, dhe ngjarjet pasuese, janë përcaktuar në çështjet, Ilaşcu 
dhe të tjerët k. Moldavisë dhe Rusisë ([GC], nr. 48787/99, §§ 28-185, 
GJEDNJ 2004VII) dhe në Catan dhe të tjerët k. Republikës së Moldavisë dhe 
Rusisë ([GC], nr. 43370/04, 8252/05 dhe 18454/06, §§ 8-42, GJEDNJ 2012).

A. Arrestimi i kërkuesit, ndalimi dhe lirimi
14. Më 26 Nëntor 2008 “Gjykata Popullore e Tiraspolit”  e dërgoi kërkuesin në 

paraburgim për një periudhë të papërcaktuar.
15. Më 5 Dhjetor 2008 “Gjykata e Lartë e MRT” e hodhi poshtë si të pabazuar 

apelimin e bërë nga avokati i kërkuesit. As kërkuesi dhe as avokati nuk ishin 
të pranishëm në seancë.

16. Në 20 Mars 2009 “Gjykata Popullore e Tiraspolit” e zgjati dënimin e kërkuesit 
me pesë muaj nga data e arrestimit të tij.

17. Më 21 Maj 2009 “Gjykata Popullore e Tiraspolit” e zgjati dënimin e kërkuesit 
me tetë muaj nga data e arrestimit të tij. Ky vendim u la në fuqi nga “Gjykata 
e Lartë e MRT” në 29 Maj 2009. As kërkuesi dhe as avokati nuk ishin të 
pranishëm në seancë.

18. Më 22 Korrik 2009 “Gjykata Popullore e Tiraspolit” e zgjati dënimin e 
kërkuesit deri në 24 Shtator 2009.

19. Në 22 Shtator 2009 “Gjykata Popullore e Tiraspolit” e zgjati dënimin e 
kërkuesit deri në 24 Nentor 2009. Ky vendim u la në fuqi nga “Gjykata e Lartë 
e MRT” në 2 Tetor 2009. Avokati i kërkuesit ishte i pranishëm në seancë.

20. Në 4 Nëntor 2009 çështja penale e kërkuesit u paraqit para trupit gjykues.
21. Më 21 Prill 2010 dënimi i kërkuesit u zgjat sërish deri në 4 Gusht 2010.
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22. Më 1 korrik 2010 “Gjykata Popullore e Tiraspolit” e shpalli fajtor kërkuesin 
sipas nenit 158-1 të “Kodit Penal të MRT” për mashtrim të dy kompanive, dhe 
e dënoi me shtatë vjet burgim dhe me një dënim me kusht për një periudhë prej 
pesë vjetësh. Gjykata urdhëroi konfiskimin e parave në llogaritë e tij bankare 
dhe në llogarinë e të dashurës e tij, makinën personale, në një shumë totale të 
barabartë me rreth 16.000 USD, dhe përveç kësaj urdhëroi atë që t’u paguajë 
dy kompanive ekuivalentin e rreth 26.400 USD. Gjykata, gjithashtu e liroi 
kërkuesin me kushtin që të mos largohej nga qyteti. Kundër këtij vendimi nuk 
u paraqit ndonjë apelim.Sipas kërkuesit, për të paguar një pjesë të dëmeve, 
prindërit e tij shitën apartamentin e tij dhe paguan 40,000 USD kompanive.

23. Në një datë të pacaktuar, menjëherë pas 1 Korrikut 2010 kërkuesi e la trajtimin 
në Chișinău. Në 2011 ai arriti në Zvicër.

24. Më 25 Janar 2013 “Gjykata Popullore e Tiraspolit” e ndryshoi vendimin, 
në dritën e disa ndryshimeve në “Kodin Penal të MRT”, ku parashikohej 
një dënim më i butë për krimin që kërkuesi ishte dënuar. Ai u dënua në këtë 
mënyrë për gjashtë vjet e gjashtë muaj burgim, me një dënim me kusht për 
një periudhë prej pesë vjetësh.

25. Me vendim të formës së prerë të datës 15 shkurt 2013 e njëjta gjykatë 
zëvendësoi dënimin me kusht për shkak të mos paraqitjes së kërkuesit para 
autoriteteve të shërbimit të provës, dhe urdhëroi që dënimi me burg të kryhet 
në mënyrë të plotë.

26. Pas një kërkese nga avokati i kërkuesit në 12 tetor 2012, në 22 Janar 2013 
Gjykata e Lartë e Drejtësisë së Republikës së Moldavisë anuloi vendimin e 
“Gjykatës Popullore të Tiraspolit” të 1 korrikut 2010. Në lidhje me nenet 114 
dhe 115 të Kushtetutës dhe Nenin 1 të Ligjit për statusin e gjyqtarëve (shih 
paragrafët 69 dhe 70 më poshtë), gjykata konstatoi se gjykatat e themeluara në 
“MRT” nuk ishin krijuar në përputhje me legjislacionin Moldav dhe, në këtë 
mënyrë, nuk mund të dënonin kërkuesin në mënyrë të ligjshme. Ajo urdhëroi 
që materialet në dosjen penale të dërgoheshin në prokurori me qëllim për të 
ndjekur penalisht personat përgjegjës për dënimin e kërkuesit dhe gjithashtu 
për të përcaktuar nëse kërkuesi kishte shkelur të drejtat e personave të tjerë.

27. Në 31 Maj 2013 Prokurori i Përgjithshëm i Republikës së Moldavisë informoi 
avokatin e kërkuesit se kishte filluar një hetim penal mbi dënimin e tij të 
paligjshëm. Brenda këtij hetimi, “të gjitha masat dhe veprimet e mundshme 
procedurale u planifikuan dhe realizuan”. Për shkak të pamundësisë së 
kryerjes së hapave procedurale në territorin e vetëshpallur  të Republikës 
Moldave të Transdniestrisë “MRT” nuk mund të arrihej  progres i mëtejshëm 
lidhur me hetimin. 
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B. Kushtet e ndalimit të kërkuesit dhe trajtimi mjekësor
28. Gjendja mjekësore e kërkuesit (astma bronkiale, një sëmundje që ai ka pasur 

që nga fëmijëria) u përkeqësua gjatë kohës që ai ishte në burg, dhe ai pësoi 
disa sulme astme. Ai u zhvendos shpesh nga një institucion i përkohshëm 
paraburgimi (IVS) në një tjetër (të tilla si IVS në selinë e policisë Tiraspol 
dhe IVS në Slobozia, si dhe në institucionin nr. 3 në Tiraspol dhe IVS në 
Hlinaia), ku të gjitha këto pretendohej se ofronin kushtet jo të përshtatshme 
paraburgimi.

29. Kërkuesi i përshkroi kushtet në zyrat qëndrore të policisë së Tiraspol si më 
poshtë: Aty kishte lagështi të madhe, nuk kishte ajrosje dhe mungesë aksesi 
në dritën natyrore (duke qënë se institucioni i burgimit ishte në bodrumin e 
ndërtesës), ndërsa dritaret ishin të mbuluara me fletë metalike me vrima të 
vogla në to. Qelia ishte e mbipopulluar (ai u mbajt në një qeli 15 m2  së bashku 
me dymbëdhjetë njerëz të tjerë). Ata duhet të flinin me radhë në një platformë 
të vetme të madhe prej druri, e cila nuk ishte e mbuluar. Kërkuesi lejohej që 
të bënte pesëmbëdhjetë minuta stërvitje të përditshme, duke e kaluar pjesën 
e mbetur të kohës në qeli. Shumë prej të burgosurve pinin duhan në qeli, gjë 
e cila kontribuoi në sulmet e tij të astmës. Kamioni metalik me të cilin ai u 
transportua, kur u soll para hetuesit ishte mbytës, ai u vu në një qeli pa tualet 
për orë të tëra (në pritje për t’u intervistuar nga hetuesit) dhe pësoi sulme të 
shumta astmë. Larja e rrobave mund të bëhej vetëm në qeli, ku gjithashtu 
rrobat e lagura do të vareshin për t’u tharë. Ushqimi ishte i pakët dhe i 
pangrënshëm. Qelitë ishin plot me parazitë. Nuk kishte produkte higjiene, 
përveç atyre që sillnin të afërmit e të ndaluarve. Për disa muaj kërkuesi u 
arrestua në një qeli në të cilën bëhej shumë e nxehtë në verë, duke i shkaktuar 
vuajtje nga sulmet e shumta të astmës.

30. Kërkuesi i përshkroi në një mënyrë të ngjashme kushtet e burgimit të tij në 
institucionin e burgimit në Slobozia, ku mungonin të gjithë llojet të produkteve 
të higjienës, ai u transportua në një kamion të mbushur dhe të mbyllur, dhe 
ishte plotësisht i varur nga prindërit e tij për çdo lloj të mjekimi.

31. Për sa i përket institucionit nr. 3 në Tiraspol, kërkuesi përsëri vuri në dukje, 
trajtimin mjekësor të pamjaftueshëm, mbipopullimin (me stërvitje një orë në 
ditë, koha e mbetur kalohej në qeli) dhe mungesën e ajrosjes e shoqëruar 
me pirjen e tepruar të duhanit nga shokët e qelisë së tij. Ushqimi ishte i 
pangrënshëm, me krimba dhe i kalbur.Në dimër ngrohja ishte vetëm për pak 
orë në ditë dhe, në rajonin e policisë në Tiraspol, dushi lejohej vetëm një herë 
në javë (të gjithë të burgosurit në qelinë e tij kishin një total të kombinuar prej 
njëzet minutash, kohë në të cilën ata duhet të bënin dush me ujë të ftohtë).

32. Në IVS në Hlinaia kërkuesi u vendos sërish në një qeli të mbipopulluar dhe 
praktikisht nuk mori fare ndihmë mjekësore.
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33. Gjatë ndalimit të tij, kërkuesi shpesh ankohej rreth kushteve të tij shëndetësore 
dhe kërkonte ndihmë mjekësore. Prindërit e tij kërkuan në shumë raste që 
djali i tyre të kontrollohej nga një specialist i mushkërive. Më 12 Mars 2009, 
ai më në fund u kontrollua dhe u kryen shumë analiza. Ai u diagnostikua me 
astmë bronkiale të paqëndrueshme dhe u urdhërua trajtim mjekësor.

34. Në Maj 2009, kërkuesi u transferua në Qendrën e Rehabilitimit Social dhe 
Asistencës Mjekësore të “Ministrisë së Drejtësisë së MRT” (“Qendra”). 
Mjekët konfirmuan diagnozën e tij të mëparshme dhe faktin se ai vuante nga 
sulme të shpeshta të astmës dhe kishte pamjaftueshmëri në frymëmarrje të 
shkallës së dytë dhe të tretë, dhe gjendja e tij shëndetësore po vazhdonte të 
përkeqësohej. Më 7 maj 2009, Qendra informoi të afërmit e kërkuesit se nuk 
kishte asnjë specialist mushkërish dhe as pajisjet e nevojshme laboratorike për 
të trajtuar kërkuesin ashtu siç duhet. Mjekët shtuan se ishte e nevojshme që 
ai të transferohej në departamentin e mjekësisë respiratore të Spitalit Klinik 
të Republikës, por kjo ishte e pamundur të bëhej, sepse spitali ishte me staf të 
shkurtuar, dhe nuk kishte njeri për të ruajtur kërkuesin gjatë qëndrimit të tij.

35. Në një datë të pacaktuar në 2009 nëna e kërkuesit, kërkoi që ai të transferohej 
në një spital të specializuar, duke qënë se astma bronkiale ishte një sëmundje 
e listuar nga “Ministri i Brendshëm i MRT” si një arsye që garantonte 
transferimin në spital. Në përgjigjen e 1 Qershorit 2009 “Ministri i Brendshëm 
i MRT” e informoi atë se vetëm personat e dënuar mund të transferoheshin në 
spital për atë arsye.

36. Më 21 Shtator 2009 Qendra informoi prindërit e kërkuesit se nga Maji 
2009, djali i tyre kishte vazhduar të trajtohej si një pacient, por gjendja e 
tij shëndetësore po vazhdonte të përkeqësohej, pa përmirësim të dukshëm si 
rezultat i trajtimit.

37. Më 15 Shkurt 2010 një panel mjekësor i përbërë nga katër mjekë specialistë 
të “MRT” përcaktoi si më poshtë:
“Me gjithë trajtimin e vazhdueshëm të dhënë, mosfunksioni respirator 

vazhdon të rritet dhe trajtimi nuk po jep ndonjë efekt të dukshëm. Është vërejtur 
një tendencë e vazhdueshme në rënie, me një rritje në frekuencën e sulmeve të 
astmës dhe vështirësi në ndalimin e tyre.”

Përveç diagnozës fillestare të astmës bronkiale dhe pamjaftueshmërisë 
respiratore, paneli konstatoi se kërkuesi kishte encefalopati posttraumatike të 
shkallës së dytë. Ai arriti në përfundimin se:

“ Jetëgjatësia/prognoza e kërkuesit nuk është e favorshme. Ndalimi i tij i 
vazhdueshëm në kushtet e [qendrës së paraburgimit] janë problematike, për shkak 
të mungesës së pajisjeve laboratorike dhe stafit mjekësor të kualifikuar posaçërisht 
në Qendër, për qëllim të kryerjes së trajtimit të kërkuar dhe monitorimit të tij.”
38. Pavarësisht konkluzioneve të Panelit, kërkuesi u transferua në të njëjtën ditë 
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në IVS në Hlinaia, e cila, siç u deklarua nga kërkuesi dhe nuk u kundërshtua 
nga Qeveritë e paditura, ishte më pak e pajisur se Qendra. Më 16 shkurt 2010 
nëna e kërkuesit u lejua që ta takonte atë. Ai i tregoi asaj për kushtet e këqija të 
ndalimit (mungesës së ajrosjes, pirja e tepërt e duhanit nga ana e të burgosurve, 
mbipopullimi) dhe tha se tashmë kishte pësuar dy sulme astme atë ditë. Nënës 
së kërkuesit iu tha nga personeli i burgut që ajo duhet t’i sillte djalit të saj ilaçet 
që ai kërkonte, pasi nuk kishte ilaçe të tilla në dispozicion në burg.

39. Më 18 Shkurt 2010, nëna e kërkuesit i kërkoi “Presidentit të MRT” që kërkuesi 
të transferohej në mënyrë urgjente në një spital të specializuar, dhe të lirohej 
nga paraburgimi në mënyrë që të merrte trajtimin e duhur. Më 20 Shkurt 
2010 ajo mori një përgjigje që thoshte se ankesa e saj nuk kishte treguar asnjë 
shkelje ligjore.

40. Në një datë të pacaktuar pas 18 Shkurtit 2010 kërkuesi u transferua në Burgun 
nr. 1 të Tiraspol. Më 17 Mars 2010 ai u pranua sërish në Qëndër për trajtim.

41. Në një letër drejtuar avokatit të kërkuesit që daton më 11 Qershor 2010 
drejtori i Qendrës deklaroi se veç diagnozës kryesore të kërkuesit, u gjet se 
ai kishte gjithashtu pamjaftueshmëri respiratore terminale, simptoma të një 
dëmtimi në kokë me zona të lokalizuara të dëmtimit në tru, shenjat e para 
të një sëmundje hipertonike, alergji në mushkëritë e tij që e bënin trajtimin 
dhe aftësinë për të ndaluar sulmet e astmes më të vështirë, encefalopati 
posttraumatike, hipertension arterial, toksplazmozë, Giardiasis, (nje parazit), 
gastroduodenitis kronike, pancreatitis dhe pyelonephriti. Prognoza e tij 
vazhdonte te përkeqësohej.

42. Në një numër përgjigjesh të ankesave nga ana e prindërve të kërkuesit, 
autoritetet e “MRT” i informuan ata se kërkuesi është kontrolluar rregullisht 
nga mjekë të ndryshëm. Pas transferimit të tij nga Qendra me ISV në Hlinaia 
më 15 shkurt 2010, gjendja e tij shëndetësore ishte përkeqësuar dhe më 17 
mars 2010, ai ishte transferuar menjëherë në Qendër për trajtim.

43. Sipas kërkuesit, gjëndja e tij shëndetësore u përmirësua pas lirimit të tij dhe 
trajtimit që mori në Chișinău. Megjithatë, duke qënë se i frikësohej riarrestimit 
nga ushtria e “MRT”, ai udhëtoi për në Zvicër dhe aplikoi për azil atje (shih 
paragrafin 23 më lart).

C. Takimet e kërkuesit me prindërit dhe pastorin e tij
44. Nga Nëntori i vitit 2008 deri në Maj 2009, kërkuesi nuk u lejua që të shihte 

prindërit e tij, pavarësisht kërkesave të vazhdueshme (për shembull më 5 dhe 
13 mars, 16 dhe 30 Prill 2009). Takimi i parë i autorizuar ndodhi gjashtë muaj 
pas arrestimit të kërkuesit, më 4 maj 2009. Më 9 dhjetor 2009, një gjykatës 
i “Gjykatës Popullore të Tiraspolit” refuzoi që të autorizojë një takim të 
mëtejshëm, sepse shqyrtimi i çështjes ishte në pritje. Një tjetër kërkesë për një 
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takim u refuzua më 15 shkurt 2010. Më 16 shkurt 2010 një takim u autorizua, 
por kërkuesi dhe nëna e tij duhet të flisnin me njëri-tjetrin në praninë e një 
roje burgu. Ata nuk u lejuan të flisnin në gjuhën e tyre (gjermane) dhe u 
detyruan që të flisnin rusisht, ose rrezikohej që roja të anulonte takimin.

45. Në Qershor dhe Shtator 2009 pastori  Per Bergene Holm nga Norvegjia u 
përpoq të vizitonte kërkuesin, në bazë të kërkesës së këtij të fundit, në mënyrë 
që t’i siguronte atij shërbime fetare, duke përfshirë “dëgjimin e rrëfimit të 
kërkuesit dhe dhënien e sakramentit”. Atij iu refuzua takimi me kërkuesin, 
një refuzim të cilin ai e konfirmoi me një tjetër letër drejtuar Gjykatës që 
datonte në 29 Shtator 2010. Në 30 Shtator 2009 një “këshillues presidencial 
i MRT” e pranoi se nuk kishte arsye për të refuzuar takimin e pastorit me 
kërkuesin, dhe një refuzim i tillë ishte i papajtueshëm me “kushtetutën dhe 
ligjet e MRT”. Pastori u lejua më në fund që të takonte kërkuesin në 1 Shkurt 
2010. Siç u deklaurua nga kërkuesi dhe nuk u kundërshtua nga Qeveria, një 
rojë qëndroi në dhomë gjatë mbledhjes.

D. Ankimet ndaj disa autoriteteve
46. Prindërit e kërkuesit bënë disa ankesa në autoritetet Moldave dhe në amba-

sadën Ruse në Moldavi lidhur me situatën e djalit të tyre.
47. Më 12 Tetor 2009, Qëndra e të Drejtave të Njeriut në Moldavi (Avokati i 

Popullit Moldav) u përgjigj se nuk kishte mjete për të monitoruar çështjen e 
kërkuesit.

48. Më 3 Nëntor 2009 Prokuroria e Përgjithshme i informoi prindërit e kërkuesit 
se nuk mund të ndërhynte duke pasur parasysh situatën politike në rajonin 
Transdniestrian që nga 1992. Ajo gjithashtu iu referua rezervave të Moldavisë 
lidhur me aftësinë e saj për të siguruar respektimin e Konventës në rajonet 
lindore të Moldavisë.

49. Një ankesë e bërë në një datë të pacaktuar ndaj ambasadës Ruse në Moldavi 
iu dërgua prokurorisë së “MRT”. Kjo e fundit u përgjigj në 1 Shkurt 2010, 
duke thënë se çështja e kërkuesit ishte në gjykim para “gjykatave të MRT”, 
ku vetëm ato ishin kompetente për të shqyrtuar ankesat, pasi çështja ishte 
paraqitur para trupit gjykues. Në 10 Shkurt 2010 ambasada Ruse ia dërgoi 
këtë përgjigje nënës së kërkuesit.

50. Kërkuesi gjithashtu u ankua në Komisionin e Përbashkët të Kontrollit (“KPK”), 
një forcë paqeruajtëse trepalëshe që vepronte në një zonë të demilitarizuar në 
kufirin midis Moldavisë dhe Transdniestrisëë njohur si “Zona e sigurisë”. Për 
detaje të mëtejshme, shih Ilaşcu dhe të tjerët k. Moldavisë dhe Rusisë (cituar 
më lart, § 90). Është e paqartë se ai nuk mori ndonjë përgjigje.

51. Pas njoftimit të kërkimi aktual Qeverive të paditura, Zëvendëskryeministri 
Moldav u shkroi më 9 mars 2010 ambasadorëve të Rusisë, Ukrainës dhe 
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SHBA-së në Moldavi, si dhe Këshillit të Evropës, Bashkimit Evropian dhe 
Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), duke u kërkuar 
atyre ndihmë në sigurimin e të drejtave të kërkuesit.

52. Më 16 korrik 2010, kërkuesi i kërkoi Prokurorisë së Përgjithshme të Moldavisë 
sigurimin e mbrojtjes së dëshmitarëve për atë dhe prindërit e tij, duke qënë 
“milicia e MRT” kishte qenë në kërkim të tij në shtëpinë e vet në Tiraspol, 
ndërkohë që ai ishte në spital në Chişinău. Në të njëjtën ditë kërkuesi u njoh 
zyrtarisht si viktimë. Megjithatë, më 19 korrik të vitit 2010 prokuroria e 
Bender e refuzoi kërkesën e tij për t’u pajisur me mbrojtjen e dëshmitarit, 
pasi nuk ishte vërtetuar se jeta ose shëndeti i tij ishin në rrezik.

53. Më 6 gusht 2010, pas një ankese nga kërkuesi, gjyqtari hetues i Gjykatës 
së Distriktit të Benderit në Moldavi anuloi vendimin e 19 korrikut 2010 me 
arsyetimin se kërkuesi ishte arrestuar dhe dënuar në mënyrë të paligjshme 
dhe pasuria e tij ishte konfiskuar. Ai urdhëroi prokurorinë e Benderit që të 
siguronte mbrojtjen e dëshmitarit për kërkuesit dhe familjen e tij. Palët nuk e 
informuan Gjykatën për ndonjë zhvillim të mëtejshëm në këtë drejtim.

E. Informacioni në lidhje me pretendimin për mbështetjen Ruse ndaj “MRT”
54. Kërkuesi paraqiti raporte nga media të ndryshme të “MRT”. Sipas një 

artikulli të datës 13 Prill 2007 nga Regnum, një nga agjencitë kryesore të 
lajmeve onlinë në Rusi në atë kohë, ambasadori Rus në Moldavi kishte dhënë 
një fjalim në Tiraspol një ditë më parë ku ai kishte deklaruar se Rusia do të 
vazhdonte mbështetjen e saj për “MRT” dhe nuk do të hiqte dorë asnjëherë 
nga interesat e saj atje. Diplomati shtoi se “Rusia ka qenë këtu për më shumë 
se një shekull. Eshtrat e paraardhësve tanë janë varrosur këtu. Një pjesë e 
madhe e historisë tonë është vendosur këtu”.

55. Më 20 Prill 2007 e njëjta agjenci e lajmeve infomoi publikun për një vendim 
të Ministrisë së Financës në Rusi, për ti dhënë “MRT” 50 milion USD si 
ndihmë e pakthyeshme, si dhe 150 milionë USD  kredi e siguruar nga pronat 
e “MRT”.

56. Në një lajm të datës 23 nëntor 2006, agjencia e lajmeve Regnum raportoi një 
deklaratë nga “Presidenti i MRT” që vërtetonte se çdo “Ministri e MRT” është 
duke punuar për harmonizimin e legjislacionit të “MRT” me atë të Rusisë, 
dhe se një grup nga përfaqësues të “Ministrive të MRT” do të udhëtonte për 
në Moskë brenda disa ditëve të ardhshme për të diskutuar këtë çështje.

57. Sipas Qeverisë moldave, tërheqja “e fundit dhe jodomethënëse” e armatimeve 
nga “MRT” në Rusi u zhvillua më 25 mars 2004. Gati njëzet mijë ton municione 
dhe pajisje ushtarake janë qëllimisht ende të ruajtura në territorin e kontrolluar 
nga “MRT”. Më 26 janar 2011 zyrtarët Rusë dhe Ukrainas kishin mundësi që 
të vizitonin depot e armëve të Colbasna (Колбасна), ndërsa zyrtarët moldavë 
as nuk u informuan dhe as nuk u ftuan për të marrë pjesë në vizitë.
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58. Në Shkurt 2011 Ambasadori Rus në Moldavi deklaroi, ndër të tjera, në fjalimet 
publike se që nga 2003, kur Moldavia kishte refuzuar që të nënshkruante një 
marrëveshje me “MRT” (i ashtuquajturi memorandumi i Kozak, 2003), Rusia 
nuk kishte tërhequr më armë nga “MRT” për shkak të rezistencës së kësaj të 
fundit.

59. Sipas Qeverisë Moldave, Aeroporti i Tiraspolit, i cili u mbyll zyrtarisht nga 
autoritetet Ruse më 1 dhjetor të vitit 2005, vazhdon t’i shërbejë  ushtrisë së 
“MRT” dhe helikopterëve civile dhe aeroplanëve. Aeroplanët ushtarakë Rusë 
dhe helikopterët janë ende të lënë atje. Midis 2004 dhe 2009 janë regjistruar 
më shumë se tetëdhjetë fluturime nga ai aeroport, të cilat nuk janë autorizuar 
nga autoritetet Moldave, disa prej të cilave duket se kanë qenë të kufizuara për 
Rusinë.

60. Sipas Qeverisë moldave, “MRT” mori një total prej 20.64 milionë dollarë 
ndihma nga Rusia në vitin 2011, në formën ose të mospagimit të borxheve 
për gazin natyror të konsumuar ose të kredive të pakthyeshme. Gjatë vitit 
2010 “MRT” konsumoi gaz natyror nga Rusia me një vlerë prej 505 milionë 
dollarësh. Ajo i pagoi kompanisë Ruse Gazprom 20 milionë USD, rreth 4% të 
çmimit për këtë gaz. Në të njëjtën kohë, popullata lokale i pagoi autoriteteve 
të “MRT” rreth 163 milionë USD për gaz në vitin 2010, një shumë e cila 
mbeti në masë të madhe në dispozicion të “MRT”.

II. RAPORTET PËRKATËSE TË ORGANIZATAVE 
     NDËRQEVERITARE DHE JOQEVERITARE

A. Kombet e Bashkuara
61. Pjesët përkatëse të raportit të Raportuesit Special mbi torturën dhe trajtimet e 

tjera mizore, çnjerëzore ose degraduese ose ndëshkimet, Manfred Noëak, në 
lidhje me vizitën e tij në Republikën e Moldavisë nga data 4 deri ne 11 korrik 
2008 (Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, dokumenti A/
HRC /10/44 /Add.3, 12 shkurt 2009), parashikojnë si më poshtë:

“Rajoni Transnistrian i Republikës së Moldavisë
29. Raportuesi Special gjithashtu ka marrë informacion se në rajonin Transnistrian 

të Republikës së Moldavisë kryhen transferime të burgosurve nga policia. Të 
burgosurit vendosen mbi njëri-tjetrin në një kamionçinë metalike me vetëm 
një dritare të vogël. Në verë nxehtësia në kamionçinë bëhet e padurueshme 
pas disa minutash, por ata duhet të qëndrojnë brenda për orë të tëra. Kategori 
të ndryshme të burgosurish përzihen gjatë këtyre transportimeve (të rritur, të 
mitur, të sëmurë, duke përfshirë ata me tuberkuloz), gjë që i vë të burgosurit 
në rrezikin e infektimit nga sëmundjet.



377

45. Sipas disa prej bashkëbiseduesve të tij, duke përfshirë të burgosurit, është 
bërë progres lidhur me përmirësimin e kushteve në sistemin ndëshkimor, 
psh funksionimi i ngrohjes, cilësia e ushqimit ishte përmirësuar, trajtimi i 
HIV në burgje filloi në shtator të vitit 2007. Megjithatë, ankesat për cilësinë 
e dobët dhe mungesat e ushqimit ishin të zakonshme. Raportuesi Special 
gjithashtu mori raporte se programet ndërkombëtare shpesh nuk shtriheshin 
në rajonin Transnistrian të Republikës së Moldavisë, që do të thoshte më pak 
shpërndarje në drejtim të kujdesit shëndetësor dhe problemeve në veçanti në 
lidhje me trajtimin e tuberkulozit dhe një përqindje më e lartë e personave të 
sëmurë me tuberkuloz dhe HIV.

46. Raportuesi Special është i shqetësuar se shumë shkelje të të drejtave të 
njeriut rrjedhin nga legjislacioni në fuqi, i cili, për shembull, kërkon izolim të 
vetmuar për të dënuarit me dënim kapital dhe me burgim të përjetshëm dhe 
parashikon kufizime të ashpra në kontaktet me botën e jashtme.

47. Kushtet në paraburgim në Rajonin e milicisë në Tiraspol ishin qartësisht në 
kundërshtim me standardet minimale ndërkombëtare. Raportuesi Special 
konsideron se ndalimi në qelitë e mbipopulluara me pak shtretër, pothuajse 
pa dritë dhe ajrosje, 24 orë dritë artificiale, akses i kufizuar në ushqim dhe 
kushte shumë të këqija sanitare, përbën trajtim çnjerëzor. “

62. Pjesët përkatëse të Raportit mbi të Drejtat e Njeriut në Rajonin Transnistrian 
të Republikës së Moldavisë (nga Eksperti i Lartë i Kombeve të Bashkuara 
Thomas Hammarberg, 14 shkurt 2013) parashikojnë si më poshtë:
p. 4 “….autoritetet de facto në Transnistria janë ... zotuar në mënyrë të 

njëanshme për të respektuar disa nga traktatet kryesore ndërkombëtare, duke 
përfshirë dy Marrëveshjet e OKB-së për të drejtat e njeriut, Konventën Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut dhe Konventën mbi të Drejtat e Fëmijës “.

p. 17 “Ndryshimet e rolit të Prokurorit dhe krijimi i Komitetit të Hetimit 
do të kishte një ndikim në funksionimin e gjyqësorit, gjithashtu. Nëse zbatohet 
siç duhet, do të jetë e qartë se Prokurori nuk do të ketë një mbikëqyrje apo rol 
mbikëqyrës në lidhje me funksionimin e gjykatave.”

Është shumë e vështirë për një të huaj që të vlerësojë bazat për akuza të tilla, 
por disa faktorë e kanë bërë Ekspertin ngurrues për t’i injoruar ato.Ato ishin në 
mënyrë të habitshme të shpeshta dhe madje aludoheshin nga disa aktorë të nivelit 
të lartë në sistem.”

faqe. 19-20 “Komente
Ndërtimi i një gjyqësori të pavarur, kompetent dhe jo të korruptuar është 

një sfidë e madhe në çdo sistem. Megjithatë, është një e drejtë e domosdoshme e 
njeriut që të ketë akses në gjykata të pavarura dhe të paanshme.

Kushtetuta Transnistriane thekson se gjyqtarët nuk mund të jenë anëtarë të 
partive politike ose të marrë pjesë në aktivitete politike.Është po aq e rëndësishme 
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që gjyqësori të shmangë marrëdhënie të ngushta me biznesin e madh apo me 
interesa të organizuara partiake.

Procedurat për rekrutimin e gjyqtarëve duhet të jenë të jenë të paanshme 
dhe të shpërblejnë aftësitë profesionale dhe standardet e larta morale.Sjellja e 
korruptuar dhe shkelje të tjera të besimit duhet të hetohen dhe të ndëshkohen 
me anë të një mekanizmi të besueshëm dhe kompetent disiplinor. Një nivel i 
arsyeshëm pagave do të luftonte gjithashtu tundimet për mitëmarrje.

Gjykatësi ka një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e parimit të “barazisë së 
armëve”.Eksperti dëgjoi ankesat që mbrojtja në përgjithësi është në një pozitë të 
pafavorshme në krahasim me akuzën. Perceptime të tilla minojnë besueshmërinë 
e sistemit dhe ndjenjën e drejtësisë në përgjithësi.

Prestigji i gjyqtarëve në shoqëri natyrisht do të varet kryesisht nga kompetenca 
e tyre, njohuritë e tyre të ligjeve dhe praktika gjyqësore si dhe nga njohja e 
problemeve në shoqëri. Trajnimi përditësues është një mënyrë për të përmbushur 
këtë nevojë.

Trajnim i veçantë është i nevojshëm për ata gjyqtarë të përfshirë në çështjet 
e drejtësisë për të mitur.

Kombet e Bashkuara kanë miratuar një sërë parimesh themelore mbi 
Pavarësinë e Gjyqësorit, të cilat janë miratuar në mënyrë unanime nga Asambleja 
e Përgjithshme në [1985]. Këto parime, që përfaqësojnë pikëpamjet universale të 
pranuara në këtë çështje nga shtetet anëtare të OKB-së, përcaktojnë parametrat 
për të siguruar pavarësinë dhe paanshmërinë e gjyqtarëve, kushtet e shërbimit 
dhe qëndrimit, lirinë e shprehjes dhe shoqërimit dhe modalitetet për kualifikimin, 
përzgjedhjen dhe trajnimet. OHCHR dhe Shoqata Ndërkombëtare e Avokatëve 
kanë zhvilluar së bashku materiale udhëzuese gjithëpërfshirëse për të drejtat e 
njeriut në administrimin e drejtësisë, të cilat mund të përdoren edhe për trajnimin 
e profesionistëve ligjorë që punojnë në rajonin  e Transnistrisë.

Eksperti konsideron se vlerësimi që duhet ndërmarrë për situatën e tanishme në 
lidhje me të miturit në paraburgim, duhet të përfshijë, ndër të tjera, kohëzgjetjen e 
qëndrimit, sfondin e tyre individual, si dhe përpjekjet për të ndihmuar riintegrimin 
e tyre në shoqëri.

Një sondazh i tillë mund të shërbejë si një sfond për një rishikim të të gjithë 
qasjes ndaj krimeve të të miturve.Eksperti mendon se ka një nevojë të madhe për 
të zhvilluar programe parandaluese dhe alternativa të dënimit institucional.”

fq. 20 “Eksperti u informua se ka pasur, që nga 1 tetori, 2 858 të burgosur 
në këto institucione, nga të cilët 2 224 janë dënuar dhe 634 janë mbajtur në 
paraburgim. Kjo do të thotë se ka rreth 500 të burgosur për çdo 100 000 persona, 
një nga shifrat më të larta në Europë.

Numri ka shkuar në zbritje gjatë vitit 2012 nga një shifër edhe më e lartë si 
pasojë e lirimeve nëpërmjet reduktimit të dënimeve dhe faljeve të dhëna për një 
numër të konsiderueshëm të të burgosurve.
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Për më tepër, Kodi i Procedurës Penale është ndryshuar në vjeshtë, në mënyrë 
që të zvogëlohej numri i personave të mbajtur në paraburgim gjatë hetimeve. Një 
tjetër ndryshim hapte alternativat e dënimit me burgim, të tilla si gjoba apo, punë 
në komunitet, për krimet më pak të rënda.

fq. 20 “Paraburgimi
Kur Eksperti vizitoi institucionin e paraburgimit në burgun nr.3 në Tiraspol, 

aty kishte 344 të burgosurit.
Disa ishin nën hetim para gjyqit.Të tjerë ishin nën akuzë dhe ishin të pandehur 

para procedimeve gjyqësore.
Të tjerë akoma, kishin apeluar një dënim të shkallës së parë.
Asnjë prej këtyre tre kategorive nuk kishte një të drejtë të pakushtëzuar 

për të pritur vizitorë.Arsyeja e dhënë ishte se vizitat mund të pengojnë hetimin. 
Megjithatë, të afërmit mund të paraqisnin një kërkesë për të marrë leje nga hetuesi 
ose gjyqtari për një vizitë, megjithëse jo private. 

….
Eksperti foli me të burgosurit të cilët ishin mbajtur në paraburgim më shumë 

se 18 muaj. Një grua e cila e kishte apeluar dënimin fillestar ishte ndaluar për 
katër vjet. Dy fëmijët e saj të vegjël ishin dërguar në një shtëpi femijësh dhe ajo 
nuk kishte qenë në gjendje për t’i parë ata gjatë gjithë periudhës së ndalimit të saj.

Ekspertit iu tha se gjithë periudha e ndalimit para dhe pas gjyqit mund të jetë 
shtatë vjet.”

fq. 21-22 “Burgjet në Tiraspol dhe Glinnoe”
Eksperti vizitoi burgun në Tiraspol (Burgu nr. 2) në maj dhe një burg në 

Glinnoe (Burgu nr. 1) në shtator. I pari kishte në atë kohë 1 187 të burgosur, 
nga të cilët 170 ishin nën regjimin e rreptë të veçantë. Ekspertit iu tha se dënimi 
mesatar ishte 13 vjet. Periudha prej 22-25 vjetësh parashikohej për vrasje, vepra 
të përsëritura dhe të krime të trafikimit.

Eksperti deklaroi se në Glinnoe kishte 693 të burgosur të dënuar; numri 
kishte shkuar në zbritje si pasojë e rishikimit të fundit të Kodit Penal. Eksperti, 
gjithashtu deklaroi se dënimi mesatar ishte 5 vjet edhe pse për shumë të burgosur 
kishte dënime midis 10 dhe 15 vjetësh.

…..
Mundësia e vizitave nga të afërmit ishte e kufizuar. Në Tiraspol nr. 2, rregulli 

bazë ishte që lejoheshin vizitat katër herë në vit, dy të shkurtra dhe dy më të gjata. 
Telefonatat lejoheshin për 15 minuta, një herë në muaj me mbikëqyrje, përveç 
diskutimeve me avokatin.

Të dyja vizitat dhe telefonatat mund të reduktoheshin si një metodë e 
sanksioneve disiplinore.Këto masa merreshin në rastet e shkeljeve të tilla si 
posedimi i alkoolit ose ata që kishin një telefon celular.Masat disiplinore mund të 
përfshinin gjithashtu izolim deri në 15 ditë.”

fq.  22-23 “Situata shëndetësore në burgje”
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Shërbimi shëndetësor në institucionet e burgimit ishte gjithashtu nën 
autoritetin e Ministrisë së Drejtësisë së Transnistrianisë; mjekët dhe infermieret 
atje shiheshin si pjesë e personelit. Burimet ishin të kufizuara dhe eksperti e gjeti 
gjendjen shëndetësore, në veçanti në burgun Glinnoe, alarmante dhe shërbimet 
e kujdesit jashtë standarteve. Kishte komunikim të kufizuar me sistemin civil 
shëndetësor që rezultonte në mbulim të ulët me testim dhe trajtim.

….Burimet e pakta njerëzore dhe kapacitetet e kufizuara të personelit ekzistues 
mjekësor krijonin pengesa për aksesin në shërbime cilësore shëndetësore në 
burgje. Standardi i kujdesit shëndetësor në burgun e Glinnoe-s, sipas ekspertit 
ishte veçanërisht i keq në të gjitha aspektet, duke përfshirë mbajtjen e të dhënave 
dhe masat parandaluese të tilla si kontrolli i ushqimeve. Atje, ankesat në lidhje 
me cilësinë e ushqimit ishin veçanërisht të mëdha.

B. Komiteti Evropian për Ndalimin e Torturës dhe Trajtimit Çnjerëzor 
     ose Degradues ose Ndëshkimit (CPT)

63. Në raportin mbi vizitat e tij në Moldavi, midis datës 21 dhe 27 Korrik 2010 
(CPT/Inf (2011) 8) CPT deklaroi se, pas refuzimit të autoriteteve të “MRT” për 
të lejuar anëtarë të komitetit për t’u takuar në mënyrë private me të dënuarit, 
CPT kishte vendosur që të anullonte vizitën sepse një kufizim i tillë binte 
në kundërshtim me karakteristikat themelore të mekanizmave parandalues të 
mishëruara në madatin e tij.

64. Pjesët përkatëse të Raportit të CPT në vizitën në Moldavi mes dates 27 dhe 
30 Nëntor 2000 (CPT/Inf (2002) përcaktojnë si më poshtë:
“40. Në fillim të vizitës, autoritetet e rajonit të Transnistrianisë i siguruan 

delegacionit informacione të detajuara mbi pesë institucionet ndëshkimore që 
aktualisht vepronin në atë rajon.

Në kohën në dispozicion, delegacioni nuk ishte në gjendje që të bënte një 
ekzaminim të plotë të të gjithë sistemit të burgjeve. Megjithatë, ai ishte në gjendje 
për të bërë një vlerësim të trajtimit të personave të privuar nga liria në Burgun nr.1, 
në Glinoe, Burgun Nr 2, në Tiraspol, dhe seksionin e burgut nr.3 sërish në Tiraspol. 
41. Ashtu siç autoritetet janë tashmë të vetëdijshme, situata në qendrat e vizituara 

nga delegacioni linte shumë për të dëshiruar, sidomos në Burgun nr 1. CPT-ja 
do të shqyrtojë fusha të ndryshme specifike shqetësuese në seksionet vijuese 
të këtij raporti. Megjithatë, në fillim, Komiteti dëshiron të nxjerrë në pah 
atë që është ndoshta pengesa kryesore për përparimin, dmth numri i lartë i 
personave të cilët janë të burgosur dhe mbipopullimi.

42. Sipas informacionit të dhënë nga autoritetet, ka rreth 3,500 të burgosur në 
institucionet ndëshkimore të rajonit dmth një normë burgosje prej rreth 450 
persona për 100,000 banorë. Numri i të burgosurve në të tre qendrat e vizituara 
ishte brenda apo, në rastin e Burgut Nr 1, vetëm pak më shumë se kapacitetet 
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e tyre zyrtare. Megjithatë, delegacioni konstatoi se në fakt institucionet ishin 
tejet të mbipopulluara.
Situata ishte më shumë serioze në Burgun nr 1. Qelitë për të burgosurit 

paraprakë ofronin më rrallë dhe nganjëherë më pak se 1 m² hapësirë   jetese për çdo 
të burgosur, dhe numri i të burgosurve shpesh e tejkalonte numrin e shtretërve. 
Këto kushte te mjerueshme bëheshin shpesh më keq nga ajrosja e dobët, aksesi 
i pamjaftueshëm në dritë natyrore dhe kushtet e papërshtatshme sanitare. Në 
mënyrë të ngjashme, edhe pse pak më mirë, këto kushte ishin vërejtur edhe në 
seksionin Sizo e në burgun nr 3 dhe në pjesë të caktuara të burgut nr 2 (për 
shembull, Blloku 10).
43. Një normë burgimi e një madhësie të tillë e cila aktualisht mbizotëron në 

rajonin e Transnistrianisë nuk mund të shpjegohet bindshëm me një shkallë 
të lartë kriminaliteti; perspektiva e përgjithshme e anëtarëve të agjencive të 
zbatimit të ligjit, prokurorët dhe gjyqtarët duhet, pjesërisht, të jenë përgjegjës 
për situatën. Në të njëjtën kohë, është jorealiste nga pikëpamja ekonomike 
ofrimi i kushteve dinjitoze të ndalimit për një numër të tillë kaq të madh të të 
burgosurish; përpjekja për të zgjidhur këtë problem, duke ndërtuar më shumë 
institucione ndëshkimore do të ishte një veprim shkatërrues.
CPT-ja ka theksuar tashmë nevojën për të rishikuar ligjin aktual dhe praktikën 

në lidhje me paraburgimin në pritje të gjykimit (shih paragrafin 12). Më në 
përgjithësi, Komiteti rekomandon që të zhvillohet një strategji e përgjithshme për 
luftimin e mbipopullimit në burgje dhe reduktimin e madhësisë të të burgosurve. 
Në këtë kontekst, autoritetet mund të gjejnë udhëzime të dobishme në parimet dhe 
masat e parashikuara në Rekomandimin Nr R (99) 22 të Komitetit të Ministrave 
të Këshillit të Europës, në lidhje me mbipopullimin në burgje dhe inflacionin e 
popullsisë me burgje (shih shtojcën 3).
48. CPT-ja pranon se në periudha të vështirësive ekonomike, ndoshta duhen 

bërë sakrifica, duke përfshirë dhe institucionet ndëshkimore. Megjithatë, 
pavarësisht nga vështirësitë me të cilat përballen në çdo kohë të dhënë, akti 
i privimit të një personi nga liria e tij gjithmonë duhet të përfshijë detyrimin 
për të siguruar se ai person ka akses në disa nevoja themelore. Këto nevoja 
themelore përfshijnë mjekime të përshtatshme. Përmbushja e këtyre 
detyrimeve nga ana e autoriteteve publike është edhe më e domosdoshme kur 
bëhet fjalë për një çështje të ilaçeve të nevojshme për të trajtuar një sëmundje 
të rrezikshme për jetën, si tuberkulozi.
Në fund të vizitës, delegacioni i CPT-së u kërkoi autoriteteve të ndërmarrin 

hapa pa vonesë për të siguruar që të gjitha institucionet ndëshkimore të 
furnizohen rregullisht me ilaçe të llojeve të ndryshme dhe, në veçanti, me një 
gamë të përshtatshme të barnave kundër-tuberkulozit. CPT dëshiron të mbetet e 
informuar për veprimet e ndërmarra si përgjigje ndaj kësaj kërkesë.
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49. Nivelet zyrtare të stafit të kujdesit shëndetësor në institucionet 
ndëshkimore të vizituara ishin mjaft të ulëta dhe, në kohën e vizitës, kjo situatë 
ishte përkeqësuar nga fakti se pozicione të caktuara ishin vakante apo anëtarë të 
stafit me leje afatgjatë nuk ishin zëvendësuar. Kjo situatë ishte veçanërisht në 
Burgun nr 1 dhe Burgun Nr 2. CPT rekomandon që autoritetet të përpiqen për 
të mbushur sa më shpejt të jetë e mundur të gjitha vendet e lira në shërbimet e 
kujdesit shëndetësor të këtyre dy institucioneve dhe për të zëvendësuar anëtarët 
e stafit të cilët janë me leje.

Shërbimet e kujdesit shëndetësor të të tre institucioneve ndëshkimore të 
vizituara kishin shumë pak ilaçe në dispozicion të tyre, dhe institucionet e tyre 
ishin të pajisura në mënyrë modeste. Çështja e furnizimit me barna tashmë ishte 
adresuar (shih paragrafin 48). Sa i përket nivelit të pajisjeve, CPT-ja vlerëson 
se gjendja ekzistuese është një pasqyrim i vështirësive me të cilat përballet 
rajoni; do të ishte jorealiste të priteshin përmirësime të rëndësishme në kohën e 
sotme. Megjithatë, duhet të jetë e mundur ruajtja e të gjitha pajisjeve ekzistuese 
në gjendje funksionale. Në këtë kontekst, delegacioni vuri në dukje se të gjitha 
makinat e radiografisë në qendrat e vizituara ishin jashtë përdorimit. CPT-ja 
rekomandon që kjo mangësi të rregullohet.

Në një shënim më pozitiv, CPT-ja ishte shumë e interesuar për të mësuar planet 
e autoriteteve për një spital të ri të burgut, me një numër të madh profesionesh, në 
Malaieşti. Ky është një zhvillim mësë i mirëpritur. Komiteti dëshiron të marrë 
më shumë detaje në lidhje me zbatimin e këtyre planeve.….
51. CPT-ja ka theksuar tashmë kushtet e këqija të paraburgimit të cilat mbizotëronin 

në qendrat e vizituara dhe ka bërë rekomandime me qëllim për të trajtuar 
problemin themelor të mbipopullimit (shih paragrafët 42 dhe 43).
Përveç mbipopullimit, CPT-ja është shumë e shqetësuar nga praktika e 

mbulimit të dritareve të qelive. Kjo praktikë duket se është sistematike vis-à-vise 
të paraburgosurve, dhe është vërejtur edhe në qelitë ku ndodheshin kategori të 
caktuara të burgosurve të dënuar. Komiteti pranon se masat e veçanta të sigurisë 
kishin për qëllim për të parandaluar rrezikun e marrëveshjeve të fshehta dhe/ose 
aktiviteve kriminale në lidhje me të burgosur të caktuar. Megjithatë, vendosja e 
masave të tilla të sigurisë duhet të jetë më shumë përjashtim sesa rregull. Për më 
tepër, edhe kur janë të nevojshme masa të veçanta të sigurisë, masa të tilla kurrë 
nuk duhet të përfshijnë privimin e të burgosurit në fjalë nga drita natyrore dhe 
ajri i pastër. Këto të fundit janë elementet bazë të jetës të cilat çdo i burgosur ka 
të drejtë t’i gëzojë; për më tepër, mungesa e këtyre elementëve krijon kushte të 
favorshme për përhapjen e sëmundjeve dhe në veçanti tuberkulozit.

Është gjithashtu e papranueshme që qelitë të akomodojnë më shumë të 
burgosur sesa numri i shtretërve në dispozicion, kështu duke i detyruar të 
burgosurit që të flenë me turne.
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Rrjedhimisht, CPT rekomandon që autoritetet të vendosin objektivat e 
mëposhtme afatshkurtra:

i)  të gjitha të burgosurit e strehuar të kenë akses në dritën natyrore dhe në 
ajrosje të përshtatshme;

ii)  secili i burgosur, pavarësisht nëse është i burgosur apo në paraburgim, 
të ketë shtratin tij/saj.

Më tej, në momentin që masat për të trajtuar mbipopullimin të fillojnë të 
hyjnë në fuqi, standardet ekzistuese në lidhje me hapësirën e jetesës për çdo të 
burgosur duhet të rishikohen. CPT rekomandon që autoritetet të vendosin, si një 
objektiv afatmesëm, të përmbushin standardin e 4m² si hapësirë tokësore për të 
burgosurit.
52. Ashtu siç vuri në dukje delegacioni në përfundim të vizitës së tij, kushtet 

materiale të paraburgimit ishin veçanërisht të keqija në Burgun nr 1 në Glinoe. 
CPT-ja vlerëson se në rrethanat e tanishme, autoritetet nuk kanë zgjidhje, 
vetem se të mbajnë këtë qëndër në punë. Megjithatë, ambientet e Burgut nr 1 
i përkasin shekullit të kaluar; ata duhet të pushojnë së përdoruri për qëllime 
ndëshkimi në rastin më të parë.”

C. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE)
65. Në raportin Vjetor për 2005, OSBE i referoi ngjarjet në Transdniestri si më 

poshtë:
“Misioni i ka përqendruar përpjekjet e tij në rifillimin e negociatave për 

një marrëveshje politike, të bllokuara që nga vera e vitit 2004. Ndërmjetësuesit 
nga Federata Ruse, Ukraina, dhe OSBE mbajtën konsultime me përfaqësues të 
Chisinau dhe Tiraspol në janar, maj dhe shtator. Në takimin e majit, Ukraina 
prezantoi planin për marrëveshje të presidentit Victor Yushchenkos, Drejt një 
Marrëveshjeje përmes Demokratizimit. Kjo nismë parashikonte demokratizimin 
e rajonit Transdniestrian nëpërmjet zgjedhjeve të zhvilluara ndërkombëtarisht për 
trupin legjislativ rajonal, së bashku me hapat për të promovuar demilitarizimin, 
transparencën dhe rritjen e besimit.

Në korrik, Parlamenti Moldav, duke cituar Planin Ukrainas, miratoi një 
ligj Mbi Parimet Bazë të një Statusi të Veçantë Ligjor të Transdniestrisë. Gjatë 
konsultimeve në shtator në Odessa, Chisinau dhe Tiraspol ranë dakort që të 
ftojnë BE dhe SHBA-në për të marrë pjesë si vëzhgues në negociata. Negociatat 
zyrtare rifilluan në një format të zgjeruar në tetor pas një ndërprerje 15 mujore 
dhe vazhduan në dhjetor pas Këshillit Ministror të OSBE-së në Lubjanë. Më 
15 dhjetor, Presidentët e Ukrainës dhe Federatës Ruse, Viktor Jushçenko dhe 
Vladimir Putin, lëshuan një deklaratë të përbashkët ku mirëprisnin rifillimin e 
negociatave për zgjidhjen e konfliktit Transdniestrian.
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Në shtator, Presidenti Voronin dhe Yushchenko bashkërisht i kërkuan 
Kryetarit të OSBE-së të marrë në shqyrtim dërgimin e një misioni ndërkombëtar 
Vlerësimi (IAM) për të analizuar kushtet demokratike në Transdniestri dhe hapat e 
nevojshëm për zhvillimin e zgjedhjeve demokratike në rajon. Paralelisht, Misioni 
i OSBE kreu konsultime teknike dhe analiza në kërkesat themelore për zgjedhje 
demokratike në rajonin Transdniestrian, të propozuar në Planin Yushchenko. 
Në raundin e bisedimeve të tetorit, Kryesia e OSBE-së u pyet për të vazhduar 
konsultimet për mundësinë e organizimit të një IAM në rajonin Transdniestrian.

Së bashku me ekspertët ushtarakë nga Federata Ruse dhe Ukraina, Misioni 
i OSBE përfundoi zhvillimin e një pakete të propozuar të masave të ndërtimit të 
sigurisë dhe besimit, të cilat u prezantuan në korrik nga tre ndërmjetësit. Misioni 
më pas filloi konsultimet mbi paketën me përfaqësuesit e Chisinau dhe Tiraspol-
it. Raundi i bisedimeve të tetorit mirëpriti progresin e mundshëm në rritjen e 
transparencës nëpërmjet një shkëmbimi të ndërsjellë të të dhënave ushtarake, siç 
ishte parashikuar në elementet e kësaj pakete.”

Në pyetjen e tërheqjes ushtarake ruse, OSBE vëren:
“Nuk ka pasur tërheqje të armëve Ruse dhe të pajisjeve nga rajoni 

Transdniestrian gjatë vitit 2005. Rreth 20.000 ton municione duhet të hiqeshin. 
Komandanti i Grupit Operativ të forcave Ruse njoftoi në maj se stoqet e tepërta të 
40.000 armëve të vogla dhe armëve të lehta të ruajtura nga forcat Ruse në rajonin 
Transdniestrian ishin shkatërruar. OSBE-ja nuk është lejuar që të verifikojë këto 
pretendime.

Në raportin Vjetor për 2006, OSBE raporton si më poshtë:
“… Referendumi lidhur me “Pavaresine” i 17 Shtatorit dhe zgjedhjet 

“presidenciale” të 10 Dhjetorit në Transnistria as nuk ishin njohur as monitoruar 
nga OSBE formonin mjedisin politik të kësaj pune…

Për të nxitur bisedimet për marrëveshje, Misioni hartoi në fillim të 2006 
dokumentet që sugjeronin: një ndarje të mundshme të kompetencave midis 
autoriteteve qendrore dhe rajonale; një mekanizëm për monitorimin e fabrikave 
në kompleksin ushtarako-industrial Transnistrian; një plan për shkëmbimin e të 
dhënave ushtarake; dhe një mision vlerësimi për të vlerësuar kushtet dhe për të 
bërë rekomandimet për zgjedhje demokratike në Transnistri. Pjesa Transnistriane, 
megjithatë, refuzonte të vazhdonte negociatat pas prezantimit në Mars të rregullave 
të reja doganore për eksportet Transnistriane, dhe kështu nuk mund të bëhej asnjë 
përparim duke përfshirë këto projekte. Përpjekjet për të zhbllokuar këtë pengesë 
përmes konsultimeve mes ndërmjetësuesve (OSBE, Federata Ruse dhe Ukraina) 
dhe vëzhguesve (Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës) në 
prill, maj dhe nëntor dhe konsultimeve të ndërmjetësve dhe vëzhguesve me 
secilën prej palëve veç e veç në tetor ishin pa dobi.

Më 13 nëntor, një grup prej 30 kryetarësh të Delegacioneve të OSBE-së, së 
bashku me anëtarët e Misionit të OSBE-së, fituan akses për herë të parë që nga 
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marsi 2004  në depon e municioneve të Federatës Ruse në Colbasna, në afërsi 
të kufirit Moldov dhe Ukrainas në Transnistrinë veriore. Megjithatë nuk kishte 
asnjë tërheqje, nga municionet ruse apo pajisjet nga Transnistria gjatë vitit 2006, 
dhe më shumë se 21.000 ton municione ishin të depozituara në rajon. ... “

Raporti Vjetor për 2007 përcakton:
“Ndërmjetësit në procesin e një marrëveshje në Transnistri, Federata Ruse, 

Ukraina dhe OSBE, si dhe vëzhguesit, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, 
u takuan katër herë. Ndërmjetësit dhe vëzhguesit u takuan jozyrtarisht me palët 
Moldave dhe Transnistriane një herë, në tetor. Të gjithë takimet përqendroheshin 
në gjetjen e mënyrave për të rifilluar negociatat zyrtare për një marrëveshje, të 
cilat megjithatë, si përfundim dështonin.

….
Misioni dëshmoi se nuk kishte pasur tërheqje të municioneve, apo pajisjeve 

Ruse gjatë 2007. Fondi Vullnetar mban burime të mjaftueshme për të përfunduar 
detyrat e tërheqjes.”

Në Raportin Vjetor për 2008 OSBE vëren:
“Presidenti Moldav Vladimir Voronin dhe lideri Transnistrian Igor Smirnov 

u takuan në prill për herë të parë në shtatë vjet dhe kjo u pasua me një tjetër 
mbledhje më 24 dhjetor. Ndërmjetësit nga OSBE-ja, Federata Ruse dhe Ukraina 
dhe vëzhgues nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara u takuan pesë 
herë.Takime joformale mes palëve, ndërmjetësuesuese dhe vëzhguese u zhvilluan 
pesë herë. Këto dhe përpjekjet shtesë diplomatike nga ana e Misionit pavarësisht, 
negociatave zyrtare në formatin e “5 + 2” nuk u rifilluan.

…
Nuk ka pasur tërheqje të municioneve ose pajisje Ruse nga rajoni Transnistrian 

gjatë vitit 2008. Fondi Vullnetar zotëron burime të mjaftueshme për të përfunduar 
detyrat e tërheqjes.

Në Raportin Vjetor për 2009, OSBE vëren: 
“Tërheqja e municioneve dhe pajisjeve Ruse. Misioni ruajti gatishmërinë 

e tij për të ndihmuar Federatën Ruse për të përmbushur angazhimin e saj për 
të tërhequr municionet dhe pajisjet nga Transdniestria. Asnjë tërheqje nuk u 
zhvillua në vitin 2009. Fondi Vullnetar zotëron burime të mjaftueshme për të 
përfunduar detyrat e tërheqjes.”

Raportet e mëvonshme të OSBE përshkruajnë masat për krijimin e besimit 
të marra dhe vënë në dukje takimet e ndryshme mes personave të përfshirë në 
negociatat në lidhje me zgjidhjen e konfliktit Transdniestrian. Ata nuk përmbajnë 
ndonjë referencë për tërheqjen e trupave nga “MRT”
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D. Materialet e tjera nga organizatat ndërkombëtare
66. Në Catan dhe te tjerët (cituar më lart, §§ 64-73), Gjykata përmblodhi 

përmbajtjen e raporteve të ndryshme nga organizatat ndërqeveritare dhe 
joqeveritare në lidhje me situatën në rajonin Transdniestrian të Moldavisë dhe 
personelin ushtarak dhe pajisjet Ruse të vendosura atje gjatë vitit 2003 dhe 
2009. Gjithashtu përmblodhi dispozitat përkatëse të të drejtës ndërkombëtare 
(ibid., §§ 74-76).

67. Në paragrafin 18 të Rezolutës 1896 (2012) e titulluar “Respektimi i detyrimeve 
dhe angazhimeve nga ana e Federatës Ruse”, Asambleja Parlamentare e 
Këshillit të Evropës vuri në dukje si vijon:
“Hapja e vendvotimeve në Abkhazi (Gjeorgji), Osetinë e Jugut (Gjeorgji) 

dhe Transnistri (Republika e Moldavisë), pa pëlqimin e shprehur të autoriteteve 
de jure në Tbilisi dhe Chişinău, si dhe “pashaportizimi” paraprak i popullsive në 
këto territore, ka shkelur integritetin territorial të këtyre shteteve, siç njihet nga 
komuniteti ndërkombëtar, përfshirë Asamblenë Parlamentare.”
68. Më 10 maj 2010, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq (ICRC) iu përgjigj 

një letre të Misionit të Përhershëm të Republikës së Moldavisë në lidhje me 
rastin e kërkuesit, duke deklaruar se një delegat i ICRC dhe një mjek e kishin 
vizituar kerkuesin më 29 prill 2010. Gjatë Vizitës së tyre, ata ishin takuar me 
kërkuesin privatisht dhe u ishte thënë se ai kishte kontakte të rregullta me 
familjen e tij dhe ishte në gjendje të merrte pako prej tyre.

III. LIGJI I BRENDSHËM DHE PRAKTIKA E REPUBLIKËS 
       SË MOLDAVISË

69. Dispozitat përkatëse të Kushtetutës parashikojnë si më poshtë:

Neni 144 Administrimi i drejtësisë
“Drejtësia do të administrohet në emër të ligjt vetëm nga Gjykatat” 

Neni 115 Gjykatat
(1) Drejtësia do të administrohet nga Gjykata e Lartë e Drejtësisë, gjykatat e 

apelit dhe gjykatat e shkallës së parë.
(2) Për kategori të caktuara çështjesh gjykata të veçanta mund të veprojnë sipas 

ligjit.
(3) Krijimi i gjykatave të jashtëzakonshme do të jetë i ndaluar.
(4) Struktura e gjykatave, sfera e tyre e kompetencës dhe e procedimit ligjor do 

të përcaktohet me ligj organik.”
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70. Neni 1 i Ligjit mbi statusin e gjyqtarëve (nr.544, Korrik 1995, në fuqi në 
periudhën kur ndodhën ngjarjet) parashikon si më poshtë:
Seksioni Gjyqtarët Mbartësit e autoritetit gjyqësor

(1) Autoriteti gjyqësor do të ushtrohet vetëm nga gjykatat, ndërmjet gjyqtarit, i 
cili do të jetë mbartësi i vetëm i një autoriteti të tillë.

(2) Gjyqtarët duhet të jenë persona te veshur me pushtete gjyqësore në mënyrë 
kushtetuese, pushtet të cilin ata do të ushtrojnë në përputhje me ligjin.

(3) Gjyqtarët e gjykatave duhet të jenë të pavarur, të paanshëm dhe të palëvizshëm, 
dhe do t’i binden vetëm ligjit.”

71. Në Shtojcat 2 dhe 3 të Ligjit për organizimin gjyqësor (nr. 514, 6 korrik 
1995), në fuqi në kohën e ngjarjeve, gjashtë gjykata të shkallës së parë dhe një 
gjykatë shkallës së dytë (Gjykata Bender e Apelit) u krijuan, u autorizuan për 
të shqyrtuar çështjet me origjinë nga marrëveshjet e ndryshme në territorin 
e kontrolluar nga “MRT”. Më 16 korrik 2014 Parlamenti vendosi të mbyllë 
Gjykatën e Apelit të Benderit, sepse po shqyrtonte një numër shumë më 
të vogël të çështjeve krahasuar me gjykatat e tjera të Apelit. Gjyqtarët që 
punonin atje u transferuan në gjykatat e tjera të Apelit, ndërsa çështjet në 
gjykim u transferuan në Gjykatën e Apelit të Chişinău.

72. Në përputhje me nenin 1 të Ligjit nr. 1545 (1998) mbi kompensimin për 
dëmin e shkaktuar nga veprimet e paligjshme të organeve hetuese penale, 
organet e prokurorisë ose gjykatat, kompensim mund të kërkohet në gjykatë, 
ku dëmi është shkaktuar nga veprimet e paligjshme të organeve të hetuese 
penale, autoritetet e prokurorisë apo gjykatat në kuadrin e procedimit për 
kundërvajtje penale apo administrative.

73. Qeveria Moldave paraqiti shembuj të vendimeve të fundit nga Gjykata e Lartë 
e Drejtësisë në Moldavi të ngjashme me vendimin e 22 Janarit 2013 (shih 
paragrafin 26 më lart), në të cilin ajo gjykatë anulloi vendime të ndryshme 
të “gjykatave të MRT” për arsye se ato ishin dhënë nga gjykata të krijuara 
në mënyrë të paligjshme. Ata gjithashtu iu referuan çështjeve të Topa k. 
Moldavisë ((dec.), Nr. 25451/08, 14 shtator 2010), Mătăsaru dhe Saviţchi 
k. Moldavisë (nr. 38281/08, §§ 60-76 2 nëntor 2010) dhe Bisir dhe Tulus 
k. Moldavisë (nr. 42973/05, §§ 21 et seq., 17 maj 2011)) në mbështetje të 
pohimit të tyre se në bazë të ligjit nr. 1545 mund të pretendohet kompensimi 
për ndjekje penale apo dënim të gabuar.

IV. AKTE TË TJERA TË RËNDËSISHME
74. Në 19 Maj 2009,  Zyra e shtypit e “prokurorit të MRT” publikoi një raport, 

sipas të cilit një vizitë në isntitucionet e paraburgimit në rajonin Slobozia të 
“MRT” kishte zbuluar shkelje të shumta të rregullores në lidhje me higjienën, 
kushtet fizike të paraburgimit dhe ndihmës mjekësore.
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75. Kërkuesi paraqiti kopje të vendimeve të “Gjykatës së Qytetit të Tiraspolit” 
të datës 14 Prill 2009, 11 Qershor 2010, 1 Prill 2011, 25 Shkurt 2012 dhe 18 
Dhjetor 2013 në çështje lidhur me çështjen konkrete, që urdhëronin gjykime 
të personave të akuzuar për shumë krime. Asnjë prej këtyre vendimeve nuk 
specifikonte periudhën e ndalimit të përsonave.

76. Ai gjithashtu paraqiti tekstin e disa dispozitave të Kodit “të Procedurës Penale 
të MRT”. Sipas nenit 79, ndalimi në pritje të gjykimit nuk mund të kalojë dy 
muaj. Nëse hetimi nuk mund të përfundojë në atë periudhë, ai mund të zgjatet 
nga gjykata. Në bazë të nenit 78, paragrafi 15, i të njëjtit “Kod”, një person 
i akuzuar për krime të rënda dhe shumë të rënda mund të ndalohet në pritje 
të gjykimit në bazë vetëm të seriozitetit të krimit. Sipas neneve 212/1 dhe 
212/2 të të njëjtit “Kod”, kohëzgjatja e paraburgimit të një personi çështja 
e të cilit është duke u shqyrtuar nga gjykata nuk mund të tejkalojë gjashtë 
muaj fillimisht, por mund të zgjatet nga gjykata. Sipas kërkuesit, praktika 
e “gjykatave të MRT” është se, pasi një çështje depozitohet në gjykatë, nuk 
mund të bëhet zgjerim i mëtejshëm i periudhës së paraburgimit në pritje të 
gjyqit gjatë gjashtë muajve të parë të këtij ndalimi.

77. Kërkuesi gjithashtu paraqiti artikuj të ndryshëm të lajmeve nga media, 
publikuar në territorin e kontrolluar nga “MRT” lidhur me gjyqësorin në 
rajon. Disa nga këto artikuj i referoheshin persekutimit të motivuar politikisht 
duke përdorur “gjykatat” si një mjet për të bërë presion, ose pretendonin se 
“Gjykata e Lartë e MRT “ është një “gjykatë kukull” e “Presidentit të MRT”. 
Të tjerë përmendnin emërimin e gjyqtarëve në “gjykatat e MRT”, duke iu 
referuar “gjyqtarëve” të emëruar rishtas që nuk kishin aspak përvojë, dhe 
duke përmendur shembuj të tillë si ai i një personi i cili u bë një gjyqtar i 
“Gjykatës së Qytetit të Tiraspol” në moshën 25 vjeç, tre vjet pas diplomimit 
nga universiteti lokal.

LIGJI
78. Kërkuesi u ankua, inter alia, se ai kishte qenë arrestuar dhe ndaluar në mënyrë 

të paligjshme nga ana e autoriteteve të “MRT”. Ai më tej pohoi se nuk i 
ishte dhënë ndihma e nevojshme mjekësore për gjendjen e tij, ishte mbajtur 
në kushte çnjerëzore burgimi dhe nuk ishte lejuar për të parë prindërit dhe 
pastorin e tij. Ai parashtroi se si Moldavia dhe Rusia kishin juridiksion dhe 
ishin përgjegjëse për shkeljet e pretenduara.

I. ÇËSHTJET E PËRGJITHSHME TË PRANUESHMËRISË
79. Qeveria ruse argumentoi se kërkuesi nuk perfshihej brenda juridiksionit të 

saj dhe se, rrjedhimisht, aplikimi duhet të shpallej i papranueshëm ratione 
personae dhe ratione loci në lidhje me Federatën Ruse. Nga ana e tyre, qeveria 
Moldave nuk kundërshtoi se Republika e Moldavisë kishte juridiksion mbi 
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territorin e kontrolluar nga “MRT”, por parashtroi se kërkuesi nuk kishte 
shteruar mjetet juridike në dispozicion të tij në Moldavi. Gjykata e gjen të 
nevojshme, para se të shqyrtojë pranueshmërinë dhe meritat e secilit kërkim të 
parashtruar nga kërkuesi, të shqyrtojë këto dy kundërshtime që potencialisht 
ndikojnë në kërkime.

A. Juridiksioni 
80. Gjykata duhet të përcaktojë, për qëllim të çështjeve për të cilat është bërë 

ankim, nëse kërkuesi perfshihet brenda juridiksionit të secilit ose të dy 
shteteve të paditura, brenda kuptimit të Nenit 1 të Konventës.

1. Parashtrimet e palëve
(a) Kërkuesi
(I) Juridiksioni i Republikës së Moldavisë

81. Kërkuesi parashtroi se, megjithëse Moldavia nuk kishte kontroll efektiv në 
Transdniestri, rajoni qartësisht mbetej pjesë e territorit kombëtar Moldav dhe 
mbrojtja e të drejtave të njeriut ishte përgjegjësi e Moldavisë.

82. Ai argumentoi se, përveç masave të përgjithshme të ndërmarra nga Moldavia 
në zgjidhjen e konfliktit dhe sigurimin e respektimit të të drejtave të njeriut 
në rajonin Transdniestrian, autoritetet dështuan në sigurimin e të drejtave 
individuale të parashikuara nga Konventa.

(ii) Juridiksioni i Federatës Ruse
83. Kërkuesi parashtroi se konkluzionet e Gjykatës se faktit në Ilaşcu dhe të 

tjerët (cituar më lart, §§ 379-91), të cilat çuan atë në përfundimin se Rusia 
ka ushtruar një ndikim vendimtar mbi “MRT” (§ 392), aplikohen gjithashtu 
dhe ne rastin konkret. “MRT” vazhdoi të mbijetojë vetëm në bazë të ushtrisë 
Ruse, mbështetjes ekonomike, financiare, informative dhe politike.Rusia 
kishte “kontroll efektiv ose të paktën një ndikim vendimtar” mbi “MRT”.

84. Për më tepër, veprimet e autoriteteve Ruse në çështjen konkrete tregojnë një 
mesazh të ndryshëm nga pozicioni zyrtar shtetëror: ishte e paqartë se pse 
ambasada Ruse i ka dërguar ankesën e bërë nga nëna e kërkuesit “prokurorisë 
së MRT-së” (shih paragrafin 49 lart), nëse Rusia nuk e njihte “MRT” si një 
entitet të krijuar në mënyrë të ligjshme.

(b) Qeveria Moldave
(I) Juridiksioni i Republikës së Moldavisë

85. Qeveria moldave parashtroi se, në bazë të arsyetimit të Ilaşcu dhe të tjerët 
(cituar më lart), kërkuesi ishte brenda juridiksionit të Moldavisë, sepse, 
duke pretenduar territorin dhe duke u përpjekur për të siguruar të drejtat e 
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kërkuesit, autoritetet Moldave morën përsiper detyrime pozitive për sa i përket 
kërkuesve. Qeveria Moldave pohoi se ata ende nuk kishin juridiksion mbi 
territorin Transdniestrian në kuptimin e autoritetit dhe kontrollit; megjithatë, 
ata vazhdonin të përmbushnin detyrimet pozitive të përcaktuara nga Ilaşcu 
dhe të tjerët dhe po intesifikonin përpjekjet e tyre diplomatike në këtë drejtim.

86. Për shembull, autoritetet Moldave i mbajtën të gjitha palët të informuara për 
gjithë zhvillimet e rëndësishme, në negociatat që kishin të bënin me rajonin 
Transdniestrian; ata gjithashtu vazhduan t’i kërkonin Rusisë tërheqjen e 
pajisjeve të saj ushtarake dhe personelit nga rajoni dhe sigurimin e respektimit 
të të drejtave të njeriut. Me insistimin e Moldavisë, Bashkimi Evropian (BE) 
u përfshi në formatin e negociatave në vitin 2005, dhe më vonë atë vit Misioni 
i Asistencës kufitare të BE në Moldavi dhe Ukrainë (EUBAM) filloi punën 
e tij për të ofruar këshilla teknike Moldavisë dhe Ukrainës në sigurimin më 
të mirë të kontrollit të kufijve të tyre me rajonin Transdniestrian. Zyrtarët 
Moldavë vazhduan t’i kërkonin Rusisë të respektojë detyrimet e veta në 
organizatat e ndryshme ndërkombëtare si Kombet e Bashkuara, Këshilli i 
Evropës, BE dhe OSBE.

87. Për më tepër, ende sipas Qeverisë Moldave, në përgjigje të numrit të lartë 
të kërkesave për shkeljet e pretenduara të drejtave të njeriut në “MRT” ata 
kishin ngritur një numër mekanizmash ligjorë që synonin garantimin e të 
drejtave kushtetuese, duke përfshirë të drejtën e pronës , trajtimin mjekësor, 
drejtësinë, arsimin, e kështu me radhë. Për këtë arsye, autoritetet Moldave 
kishin krijuar organe të ndryshme në vendbanimet pranë rajonit, si zyra për 
pasaporta apo dokumente të tjera, prokurori dhe gjykata.

88. Lidhur me çështjen konkrete, autoritetet Moldave po ndërmerrnin hapat 
e vetëm që kishin në dispozicion, që do të thotë, kërkimi i ndihmës nga 
Rusia dhe shtetet e tjera dhe organizata ndërkombëtare që kishin ndikim në 
autoritetet e “MRT” për të siguruar respektimin e këtyre të drejtave.

(ii) Juridisksioni i Federatës Ruse
89. Qeveria Moldave paraqiti një numër raportesh të medias nga “MRT” dhe 

Rusia, të cilat në pikëpamjen e tyre konfirmonin se në 2010 Federata Ruse 
vazhdonte të mbështeste regjimin separatist. Ata  iu referuan ndalimit 
në shitjen e verës Moldave në Rusi në vitin 2006 dhe 2010; pagesat e 
vazhdueshme deri në 50% të pensioneve dhe pagave në sferën publike me 
paratë e marra nga Rusia; Deklaratat e zyrtarëve të ndryshëm Ruse dhe të 
“MRT” lidhur me marrëdhëniet e ngushta dhe me mbështetjen e Rusisë; 
shpërndarja e vazhdueshme e gazit natyror nga Rusia në “MRT” për vetëm 
një pagesë nominale; zhvillimi i një sistemi të përbashkët arsimor, tekstet dhe 
njohjen e diplomave të “MRT” në Rusi; Akuzat në media “MRT” se duke 
zgjedhur partitë politike të cilat merrnin ndihmë ekonomike, Rusia ishte në 
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gjendje që të ndikonte në politikën atje; mesazhe nga Ministri i Jashtëm Rus, 
Serghei Lavrov, dhe ambasadori rus në Moldavi, Valeri Kuzmin, që i uronin 
udhëheqësit separatiste në njëzet vjetorin e vetëshpalljes së pavarësisë së 
tyre; dhe pjesëmarrja e zyrtarëve të ndryshëm Rusë në festimet në Tiraspol.

90. Sipas Qeverisë moldave, “MRT” vazhdonte të kishte mbështetje politike, 
ekonomike dhe financiare nga Rusia. Prania e trupave ruse dhe ndihma 
masive e dhënë “MRT” komplikonte negociatat që kishin për qëllim zgjidhjen 
e konfliktit.

(c) Qeveria Ruse
(I) Juridiksioni i Republikës së Moldavisë

91. Qeveria Ruse nuk komentoi mbi pozicionin juridisksional të Republikës së 
Moldavisë në çështjen konkrete.
(ii) Juridiskioni i Federatës Ruse

92. Qeveria Ruse e kundërshtoi qasjen e Gjykatës për juridiksionin në Ilaşcu dhe 
të tjerët (cituar më lart). Ajo argumentoi se, në përputhje me arsyetimin e 
Gjykatës në çështjet Loizidou k. Turqisë ((kundërshtimet paraprake), 23 mars 
1995, § 62, seria A nr. 310) dhe Qipro k. Turqisë ([GC], nr. 25781 / 94, § 76, 
GJEDNJ 2001-IV)), një shtet mund të konsiderohet se po ushtron juridiksion 
ekstraterritorial nëse (a) vazhdon të ushtrojë këtë kontroll nëpërmjet organeve 
vartëse lokale dhe (b) mban nën kontroll të gjithë territorin për shkak të 
pranisë së një numri të madh të trupave dhe “ushtron praktikisht një kontroll 
tërësor mbi” territorin përkatës. Asnjë nga këto dy kushte nuk përmbushej në 
çështjen në fjalë. Situata ishte e ngjashme me rastin e Banković dhe të tjerët 
k.. Belgjikës dhe të tjerët  ((dec.) [GC], nr. 52207/99, GJEDNJ 2001-XII)), në 
të cilin Gjykata e kishte pranuar se juridiksioni mund të shtrihet në mënyrë 
ekstraterritoriale vetëm në raste të veçanta.

93. Për më tepër, koncepti i “kontrollit efektiv” siç aplikohet nga Gjykata, 
kur përcakton nëse një Shtet ushtron juridiksion ekstraterritorial ishte në 
kundërshtim me kuptimin e tij në të drejtën ndërkombëtare publike. Nocioni 
i “kontrollit efektiv dhe të përgjithshëm”, ishte shfaqur fillimisht në praktikën 
gjyqësore të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (ICJ), por kishte një kuptim 
të ndryshëm atje. Duke krahasuar situatën e tanishme me çështjen lidhur 
Aktivitetet Ushtarake dhe paraushtarake kundër Nikaraguas ((Nikaragua k. 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, 
vendimi i 27 qershorit 1986, §§ 109-115)), Qeveria Ruse argumentoi se ajo 
kishte shumë më pak ndikim mbi autoritetet e “MRT” dhe se ndikimi që Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës kishin pasur mbi rebelët në Nikaragua, sidomos 
në aspektin e fuqisë së pranisë së tyre ushtarake në “MRT”. Në fakt, Rusia 
ishte një nga ndërmjetësuesit e konfliktit midis Moldavisë dhe “Republikës së 
vetëshpallur Moldave të Transdniestrisë”. GJND-ja konfirmoi pozitën e saj në 
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çështjen në lidhje me zbatimin e Konventës për Parandalimin dhe Ndëshkimin 
e Krimit të Gjenocidit (Bosnja dhe Herzegovina k. Serbisë dhe Malit të Zi, 
vendimi i datës 26 shkurt 2007 “çështja Boshnjake për Gjenocidin”). Nocioni 
i “kontrollit të përgjithshëm”, ishte zhvilluar më tej nga Gjykata Penale 
Ndërkombëtare për ish Jugosllavinë. Interpretimi i Gjykatës i këtij nocioni 
ndryshonte nga interpretimet e këtyre gjykatave ndërkombëtare.

94. Për më tepër, Rusia nuk ishte angazhuar asnjëherë në pushtimin e ndonjë 
pjese të territorit Moldav. Nuk mund të thuhet se Rusia ushtronte juridiksion 
në çështjen në fjalë, ku territori kontrollohej nga një qeveri de facto, e cila 
nuk ishte një organ ose instrument i Rusisë dhe nuk varej nga Rusia në 
asnjë mënyrë. Në të kundërtën, Rusia e konsideronte “MRT” se ishte një 
pjesë integrale e Republikës së Moldavisë. Prania ushtarake e Rusisë ishte e 
kufizuar në një numër të kufizuar paqeruajtësish; për këtë arsye, nuk kishte 
arsye për të konkluduar se ajo ushtronte kontroll me anë të fuqisë së pranisë së 
saj ushtarake. Qeveria ruse iu referua lidhur me këtë, çështjeve Al-Skeini dhe 
të tjerët k. the Mbretërisë së Bashkuar ([GC], nr. 55721/07, § 139, GJEDNJ 
2011) dhe Jaloud k. Holandës ([GC], nr. 47708/08, § 139, GJEDNJ 2014). 
Ajo iu referua një artikulli në gazetë, të paraqitur nga kërkuesi, sipas të cilit 
ka pasur më pak se 400 paqeruajtës Rusë në rajon në tetor të vitit 2006,  “në 
një nivel me numrin e ushtarakëve nga” MRT” dhe Moldavia”.

95. Në përgjigje të një pyetje nga Gjykata, nëse kishte pasur ndonjë zhvillim të 
rëndësishme që prej miratimit të vendimit në Ilaşcu dhe të tjerët (cituar më 
lart), Qeveria ruse pohoi se Moldavia ndërkohë ishte pranuar në Organizatën 
Botërore të Tregtisë (OBT) si një zone e tërë e tregtisë e cila përfshinte rajonin 
Transdniestrian. Kjo, sipas mendimit të tyre, tregonte se nuk kishte hapësirë   
për negociata dhe bashkëpunim ndërmjet Moldavisë dhe “MRT”.

2. Vlerësimi i Gjykatës
96. Neni 1 i Konventës parashikon si më poshtë:

“Palët e Larta Kontraktuese i sigurojnë çdokujt brenda juridiksionit të tyre, të 
drejtat dhe liritë e përcaktuara në Seksionin i të kësaj Konvente.”

Në çështjen konkrete, problematikat kanë lindur për sa i përket kuptimit të 
“juridiksionit” në lidhje me juridiksionin territorial (në rastin e Moldavisë) dhe 
ushtrimin e juridiksionit ekstraterritorial (në rastin e Federatës Ruse).

(a) Parimet e përgjithshme
97. Në çështjen Ilașcu dhe të tjerët (cituar më lart), Gjykata ka vendosur 

parimet e mëposhtme në lidhje me prezumimin e kompetencës territoriale:
“311. Rrjedh nga neni 1 që shtetet anëtare duhet të përgjigjen për çdo shkelje të 

të drejtave dhe lirive të mbrojtura nga Konventa të kryera kundër individëve 
të vendosur nën juridiksionin e tyre”.
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Ushtrimi i juridiksionit është një kusht i domosdoshëm për një shtet 
kontraktues në mënyrë që të jetë përgjegjës për veprimet apo mosveprimet e 
atribuara atij, të cilat sjellin pretendime për shkelje të të drejtave dhe lirive të 
përcaktuara në Konventë.
312. Gjykata i referohet jurisprudencës së saj për efekt se koncepti i “juridiksionit” 

për qëllime të Nenit 1 të Konventës duhet të konsiderohet se pasqyron 
kuptimin e kushteve në të drejtën ndërkombëtare publike (shih Gentilhomme 
dhe të tjerët k. Francës, nr. 48205/99, 48207/99 dhe 48209/99, § 20, gjykimi 
of 14 Maj 2002; Banković dhe të tjerët k. Belgjikës dhe të tjerët (dec.) [GC], 
nr. 52207/99, §§ 59-61, GJEDNJ 2001-XII; dhe Assanidze k. Gjeorgjisë 
[GC], nr. 71503/01, § 137, GJEDNJ 2004-II).

Nga pikëpamja e së drejtës ndërkombëtare publike, fjalët “brenda juridiksionit 
të tyre” në nenin 1 të Konventës duhet të kuptohen se bëjnë fjalë per faktin se 
kompetenca juridiksionale e një Shteti është kryesisht territoriale (shih Banković 
dhe të Tjerët, cituar më lart, § 59), por edhe se juridiksioni prezumohet të ushtrohet 
normalisht në të gjithë territorin e vendit.

Ky supozim mund të jetë i kufizuar në rrethana të jashtëzakonshme, 
veçanërisht kur një shtet pengohet për të ushtruar autoritetin e vet në një pjesë 
të territorit të tij. Kjo mund të jetë rezultat i pushtimit ushtarak nga forcat e 
armatosura të një shteti tjetër i cili efektivisht kontrollon territorin në fjalë (shih 
Loizidou k. Turqisë (kundërshtimet paraprake), vendimi i 23 marsit 1995, Seria 
A nr. 310, dhe Qiproja k. Turqisë , §§ 76-80, cituar më lart, dhe cituar gjithashtu 
në vendimin Banković dhe të tjerë , §§ 70-71), aktet e luftës apo rebelimit, apo 
aktet e një shteti të huaj që mbështesin vendosjen e një shteti separatist brenda 
territorit të shtetit në fjalë.

313. Në mënyrë që të jetë në gjendje të arrijë në përfundimin se një situatë 
e tillë e jashtëzakonshme ekziston, Gjykata duhet të shqyrtojë nga njëra anë të 
gjitha faktet objektive të afta për të kufizuar ushtrimin efektiv të autoritetit të 
shtetit mbi territorin e tij, dhe nga ana tjetër sjelljen e vetë Shtetit. Detyrimet e një 
Shteti Kontraktues në bazë të nenit 1 të Konventës përfshijnë, përveç detyrës që 
të frenojnë ndërhyrjen në gëzimin e të drejtave dhe lirive të garantuara, detyrimet 
pozitive për të ndërmarrë hapat e duhura për të siguruar respektimin e këtyre të 
drejtave dhe lirive brenda territorit të tij (shih, midis çështjeve të tjera, Z dhe të 
tjerë k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 29392/95, § 73, GJEDNJ 2001-v).

Këto detyrime mbeten dhe kur ushtrimi i autoritetit të Shtetit është i kufizuar 
në një pjesë të territorit të tij, kështu është detyra e tij për të ndërmarrë masat e 
nevojshme të cilat ka akoma fuqi për ti marrë.

….
333. Gjykata konsideron se kur një Shtet Kontraktues pengohet që të ushtrojë 

autoritetin e tij mbi të gjithë territorin e tij nga një situatë kufizuese de facto, siç 
p.sh kur krijohet një regjimi separatist është, nëse shoqërohet ose jo me pushtim 
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ushtarak nga një shtet tjetër, kjo pushon në këtë mënyrë juridiksionin brenda 
kuptimit të nenit 1 të Konventës mbi atë pjesë të territorit të tij që përkohësisht i 
nënshtrohet një autoriteti lokal të mbështetur nga forcat rebele, ose nga një Shtet 
tjetër.

Megjithatë, një situatë e tillë faktike zvogëlon qëllimin e atij juridiksioni ku 
detyrimet ndaj shtetit në bazë të nenit 1, duhet të merren parasysh nga Gjykata 
vetëm në dritën e detyrimeve pozitive të shtetit kontraktues ndaj personave 
brenda territorit të tij. Shteti në fjalë duhet të përpiqet, me të gjitha mjetet juridike 
dhe diplomatike në dispozicion të tij vis-à-vis Shtetet e huaja dhe organizatat 
ndërkombëtare, për të vazhduar garantimin e gëzimit të të drejtave dhe lirive të 
përcaktuara në Konventë.
334. Edhe pse nuk i takon Gjykatës për të treguar se cilat masa duhet të 

ndërmarrin autoritetet në mënyrë që të përmbushen detyrimet e tyre në 
mënyrë më efektive, ajo duhet të verifikojë nëse masat e marra në fakt ishin 
të përshtatshme dhe të mjaftueshme në çështjen konkrete. Kur përballet me 
një dështim të pjesshëm apo të plotë për të vepruar, detyra e Gjykatës është 
përcaktimi se deri në çfarë mase një përpjekje minimale ishte e mundur 
dhe nëse duhet të ishte bërë. Përcaktimi i kësaj pyetje është veçanërisht i 
nevojshëm në çështjet që kanë të bëjnë shkelje të supozuar të të drejtave 
absolute të tilla si ato të garantuara me nenin 2 dhe 3 të Konventës.”

Këto parime janë ritheksuar në çështjen Sargsyan k. Azerbaxhanit ([GC], nr. 
40167/06, § 128, GJEDNJ 2015).
98. Për sa i përket parimeve të përgjithshme lidhur me ushtrimin e juridiksionit 

ekstraterritorial, Gjykata për aq sa është e rëndësishme, i përmbledh ato si më 
poshtë në çështjen Catan dhe të tjerët (cituar më lart):

“103. Gjykata ka përcaktuar një numër parimesh të qarta në jurisprudencën e saj 
sipas Nenit 1. Kështu, siç parashikohet në këtë nen, angazhimi i ndërmarrë 
nga një shtet kontraktues është i mbyllur në “sigurimin” (“reconnaître” në 
tekstin frëngjisht) e të drejtave dhe lirive të të personave të listuara brenda 
“juridiksionit” të tij (shih Soering kundër Mbretërisë së Bashkuar, 7 korrik 
1989, § 86, seria A nr 161;.... Banković dhe të tjerë kundër Belgjikës dhe të 
tjerë [GC] (vendim), nr. .52207/99, § 66, GJEDNJ 2001-XII).”Juridiksioni” 
në bazë të nenit 1, është një kriter pragu. Ushtrimi i juridiksionit është një 
kusht i domosdoshëm për një shtet kontraktues në mënyrë që ai të jetë 
përgjegjës për veprimet apo mosveprimet që i atribuohen atij, të cilat sjellin 
pretendime për shkelje të të drejtave dhe lirive të parashikuara në Konventë 
(shih Ilaşcu dhe të Tjerët k. Moldavisë dhe Rusisë [GC], nr 48787/99, § 311, 
GJEDNJ 2004- VII;...Al-Skeini dhe të tjerë kundër Mbretërisë së Bashkuar 
[GC], nr 55721/07, § 130, 7 korrik 2011).
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104. Kompetenca juridiksionale e një shteti sipas nenit 1 është kryesisht territoriale 
(shih Soering, cituar më lart, § 86; Banković, cituar më lart, §§ 61, 67, Ilaşcu, 
cituar më lart, § 312; Al-Skeini, cituar më lart § 131). Juridiksioni supozohet 
që të ushtrohet normalisht në të gjithë territorin e një shteti (Ilaşcu, cituar 
më lart, § 312;.Assanidze k. Gjeorgjisë [GC], nr 71503/01, § 139, GJEDNJ 
2004- II.). Nga ana tjetër, aktet e kryera nga Shtetet Kontraktuese, apo 
prodhimi i efekteve, jashtë territoreve të tyre mund të përbëjë një ushtrimin 
e juridiksionit brenda kuptimit të nenit 1 vetëm në raste të jashtëzakonshme 
(Banković, cituar më lart, § 67; Al-Skeini, cituar më lart § 131).

105. Deri më sot, Gjykata ka pranuar një numër të rrethanave të jashtëzakonshme 
të afta për ushtrimin e juridiksionit nga një Shtet Kontraktues jashtë 
kufijve të veta territoriale. Në çdo rast, çështja nëse ekzistojnë rrethana 
të jashtëzakonshme të cilat kërkojnë dhe justifikojnë një përfundim nga 
Gjykata që shteti ushtron juridiksion ekstraterritorial, duhet të përcaktohet 
duke iu referuar fakteve të veçanta (Al-Skeini, cituar më lart, § 132). 

106. Një përjashtim nga parimi se juridiksioni sipas Nenit 1 është i kufizuar në 
territorin e vetë shtetit do të zbatohet kur, si pasojë e veprimeve ushtarake të 
ligjshme ose të paligjshme, një Shtet Kontraktues ushtron kontroll efektiv në 
një zonë jashtë këtij territori kombëtar. Detyrimi për të siguruar, në një zonë 
të tillë, të drejtat dhe liritë e përcaktuara në Konventë, rrjedh nga fakti i një 
kontrolli të tillë, qoftë nëse është ushtruar drejtpërsëdrejti, nëpërmjet forcave 
të armatosura të vetë Shtetit Kontraktues, ose nëpërmjet një administratë 
të varur lokale (Loizidou k. Turqisë (kundërshtimet paraprake), 23 mars 
1995 § 62, seria A nr 310;...Qipro kundër Turqisë [GC], nr 25781/94, § 
76, GJEDNJ 2001-IV, Banković, cituar më lart, § 70, Ilaşcu, cituar më lart, 
§§ 314-316; Loizidou (meritat), cituar më lart, § 52; Al-Skeini, cituar më 
lart, § 138). Kur fakti i një dominimi të tillë mbi territorin është vendosur, 
nuk është e nevojshme për të përcaktuar nëse Shteti Kontraktues ushtron 
kontroll të detajuar mbi politikat dhe veprimet e administratës lokale. Fakti 
që administrata lokale mbijeton si rezultat i mbështetjes ushtarake dhe 
mbështetjeve të tjera të shtetit kontraktues e bën këtë Shtet përgjegjës për 
politikat dhe veprimet e tij. Shteti kontrollues ka përgjegjësi sipas nenit 1 
të sigurojë, brenda zonës nën kontrollin e tij, të gjithë gamën e të drejtave 
thelbësore të përcaktuara në Konventë dhe protokollet shtesë që ka ratifikuar. 
Ai do të jetë përgjegjës për çdo shkelje të këtyre të drejtave (Qipro kundër 
Turqisë, cituar më lart, §§ 76-77, Al-Skeini, cituar më lart, § 138).

107. Është një çështje fakti nëse një Shtet Kontraktues ushtron kontroll efektiv 
mbi një zonë jashtë territorit të tij. Për të përcaktuar nëse ekziston kontroll 
efektiv, gjykata në radhë të parë do të ketë referencë në fuqinë e pranisë 
ushtarake të shtetit në atë territor (shih Loizidou (meritat), cituar më lart, 
§§ 16 dhe 56; Ilaşcu, cituar më lart, § 387). Tregues të tjerë mund të jenë të 
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rëndësishëm, të tilla si shkalla në të cilën ushtria, mbështetja ekonomike dhe 
politike për administratën lokale sigurojnë ndikim dhe kontroll në Rajonin 
(shih Ilaşcu, cituar më lart, §§ 388-394; Al-Skeini, cituar më lart, § 139).

115. Qeveria e Federatës Ruse pretendonte se Gjykata mund të konkludojë 
se Rusia kishte një kontroll efektiv në qoftë se përcakton se “Qeveria” e 
“MRT” mund të konsiderohet si organ i shtetit Rus, në përputhje me qasjen 
e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë në çështjen lidhur me zbatimin 
e Konventës për Parandalimin dhe Ndëshkimin e Gjenocidit (Bosnja dhe 
Hercegovina k. Serbisë dhe Malit të Zi (shih paragrafin 76 më lart). Gjykata 
rithekson se në vendimin e referuar nga Qeveria e Federatës Ruse, Gjykata 
ndërkombëtare e Drejtësisë kishte për qëllim të përcaktonte, kur sjellja e 
një personi apo grupi personash mund t’i atribuohet një shteti, në mënyrë 
që shteti të jetë përgjegjës sipas të drejtës ndërkombëtare në lidhje me atë 
sjellje. Në rastin konkret, megjithatë, Gjykata ngre një problematikë tjetër, 
pra nëse faktet për të cilat kërkuesi është ankuar, bien brenda juridiksionit 
të një shtetit të paditur, në kuptim të nenit 1 të Konventës. Ashtu siç 
përcakton përmbledhja e jurisprudencës së Gjykatës, testi për përcaktimin 
e ekzistencës së “juridiksionit” në bazë të nenit 1 të Konventës nuk është 
barazuar me testin për përcaktimin e përgjegjësisë të një Shteti për një akt të 
gabuar ndërkombëtar sipas të drejtës ndërkombëtare.”

Këto parime janë ritheksuar së fundmi në Chiragov dhe të tjerë k. Armenisë 
([GC], nr. 13216/05, § 168, GJEDNJ 2015).

(b) Aplikimi i këtyre parimeve në faktet e çështjes
(I) Juridiksioni i Republikës së Moldavisë

99. Gjykata duhet të përcaktojë fillimisht nëse çështja bie brenda juridiksionit të 
Republikës së Moldavisë. Në vijim të këtij arsyetimi, ajo thekson se kërkuesi 
ishte ndaluar gjatë gjithë kohës, në territorin Moldav. Është e vërtetë, dhe e 
pranojnë të gjitha palët, se Moldavia nuk ka autoritet mbi pjesën e territorit 
në lindjen e Lumit Dniester, i cili kontrollohet nga “MRT”. Megjithatë, në 
Ilaşcu dhe të Tjerët (cituar më lart), Gjykata u shpreh se personat e ndaluar 
në Transdniestri ishin brenda juridiksionit të Moldavisë, sepse Moldavia 
ishte shteti territorial, edhe pse ai nuk kishte kontroll efektiv mbi rajonin 
Transdniestrian. Megjithatë, detyrimi i Moldavisë sipas nenit 1 të Konventës 
për t’i “siguruar çdokujt brenda juridiksionit të tij të drejtat dhe liritë e 
Konventës”, ishte, i kufizuar në rrethanat e një detyrimi pozitiv për të marrë 
masa diplomatike, ekonomike, gjyqësore ose masa të tjera që ishin në pushtetin 
e saj për t’u ndërmarrë dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare (ibid., § 
331). Gjykata arriti në një përfundim të ngjashëm në çështjen e Ivanţoc dhe të 
tjerë kundër Moldavisë dhe Rusisë.(nr. 23687/05, §§ 105-11, 15 Nëntor 2011) 
and Catan dhe të tjerë (cituar më lartë, §§ 109 dhe 110).
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100. Gjykata nuk sheh arsye për të dalluar çështjen konkrete nga ato të cituara më 
sipër. Edhe pse Moldavia nuk kishte kontroll efektiv mbi veprimet e “MRT” 
në Transdniestri, fakti se rajoni ishte i njohur sipas të drejtës ndërkombëtare 
publike, si pjesë e territorit të Moldavisë krijonte një detyrim për atë shtet, 
në bazë të nenit 1 të Konventës, për të përdorur të gjitha mjetet ligjore dhe 
diplomatike në dispozicion, për të për të vazhduar garantimin e gëzimit e të 
drejtave dhe lirive të përcaktuara në Konventë, për ata që jetojnë atje (shih 
Ilaşcu dhe të tjerë, cituar më lart, § 333, dhe Catan dhe të tjerë, cituar më 
lart, § 109). Gjykata do të konsiderojë më poshtë (shih paragrafët 151-155) 
nëse Moldavia ka plotësuar këtë detyrim pozitiv.

(ii) Juridiksioni Federatës Ruse
101. Nga jurisprudenca e Gjykatës e përmendur më lart (shih paragrafët 97 dhe 

98), rrjedh se, një shtet mund të ushtrojë juridiksion ekstraterritorial, kur, 
si pasojë e veprimeve ushtarake të ligjshme ose të paligjshme, ai ushtron 
kontroll efektiv në një zonë jashtë territorit të tij kombëtar (shih paragrafin 
98 më lart dhe Loizidou (kundërshtimet paraprake), cituar më lart, § 62; 
Loizidou k. Turqisë (meritat), 18 dhjetor 1996, § 52, Raportet e Gjykimeve 
dhe Vendimeve 1996-VI;.. Qipro k. Turqisë, cituar më lart, § 76 dhe Ilaşcu 
dhe të tjerë, cituar më lart, §§ 314-16, krahaso Banković,cituar më lart, § 
70). Për më tepër, Gjykata thekson se një shtet mundet, në disa rrethana 
të jashtëzakonshme, të ushtrojë juridiksion ekstraterritorial me pretendimin 
e autoritetit dhe kontrollit nga agjentët e atij shteti ndaj një individi ose 
disa individëve (shih Al-Skeini dhe të tjerë, cituar më lart, §§ 136 dhe 
149 dhe Catan dhe të tjerë, cituar më lart, § 114). Në çështjen konkrete, 
Gjykata pranon se nuk ka prova për ndonjë përfshirje të drejtpërdrejtë të 
agjentëve rusë në paraburgimin dhe trajtimin e kërkuesit. Megjithatë, sipas 
parashtrimit të kërkuesit  Rusia ka “kontroll efektiv ose në fund të fundit një 
ndikim vendimtar” mbi “MRT” dhe Gjykata duhet të vendosë nëse ishte kjo 
situatë apo jo në kohën e ndalimit të kërkuesit, i cili zgjati nga Nëntori 2008 
deri më korrik 2010.

102. Qeveria ruse paraqiti një argument bazuar në çështjen e GJND për Genocidin 
Boshnjak, ashtu siç ishe konkluduar Catan dhe të tjerë (cituar më lart, § 
96), dhe çështjen e Nikaragua k. SHBA (shih paragrafin 93 më lart), e cila 
ishte pjesë e praktikës gjyqësore të marrë në konsideratë nga Gjykata në 
Catan dhe të tjerë (cituar më lart, § 76). Në këto çështje GJND shihte si 
problematikë përcaktimin se, kur sjellja e një grupi personash mund t’i 
atribuohet një shteti, me rezultat që shteti të konsiderohet përgjegjës sipas 
të drejtës ndërkombëtare për këtë sjellje. Megjithatë në çështjen konkrete, 
Gjykata rithekson se ajo ka të bëjë me një çështje të ndryshme, përkatësisht 
nëse faktet për të cilat kërkuesi ëshë ankuar bien brenda juridiksionit të një 
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shteti të paditur, në kuptim të nenit 1 të Konventës. Ashtu siç Gjykata ka 
përcaktuar tashmë, testi për përcaktimin e ekzistencës së “juridiksionit” në 
bazë të nenit 1 të Konventës nuk është barazuar me testin për përcaktimin 
e përgjegjësisë së një Shteti për një akt të paligjshëm ndërkombëtar sipas të 
drejtës ndërkombëtare (shih paragrafin 98 më lart, dhe Catan dhe të tjerë, 
cituar më lart, § 115).

103. Edhe pse në Catan dhe të Tjerë Gjykata u fokusua në përcaktimin nëse Rusia 
kishte juridiksion mbi kërkuesit në mes 2002 dhe 2004, në përcaktimin e 
fakteve për atë çështje, Gjykata iu referua një numri zhvillimesh që kishin 
ndodhur më pas. Kështu ajo mori parasysh, ndër të tjera, rezolutat e miratuara 
nga Duma Ruse në Shkurt dhe Mars të vitit 2005 ku i bëhej thirrje Qeverisë 
Ruse që të ndalonte importin e alkoolit dhe duhanit nga Moldavia (shih 
Catan dhe të tjerë, cituar më lart, § 29); Ndalimi i qeverisë Ruse në produktet 
e mishit, frutave dhe perimeve nga Moldavia në vitin 2005 (§ 30); mungesa 
e ndonjë tërheqje të verifikuar të pajisjeve ushtarake Ruse nga “MRT” që 
nga viti 2004 (§ 36); prezenca e vazhdueshme (nga data e vendimit të Catan, 
tetor 2012) e rreth 1,000 ushtarëve Ruse në “MRT” për të ruajtur depot e tyre 
të armëve (§ 37); mbështetja ekonomike e siguruar përmes bashkëpunimit 
të ngushtë me kompanivë të prodhimit ushtarake Ruse ose nëpërmjet blerjes 
nga kompanitë ruse të kompanive të “MRT”, si dhe blerjet e furnizimeve 
në Transdniestri (§ 39); lidhjet e ngushta ekonomike midis “MRT” dhe 
Rusisë, duke përfshirë pagesën simbolike për Gazprom prej vetëm rreth 5% 
të kostos së gazit natyror të konsumuar (të dhënat për vitin 2011, § 40); 
ndihma ekonomike e dhënë për “MRT” në mes të vitit 2007 dhe 2010 (§ 
41); dhe numri i banorëve të “MRT” që u ishte dhënë shtetësia Ruse (§ 42).

104. Përveç kësaj, raporte të ndryshme nga organizatat ndërqeveritare të cituara 
në Catan dhe të tjerë (§§ 64-70), i referohen periudhës 2005 deri në 2008, 
dhe raportet e organizatave jo-qeveritare (§§ 71-73) mbulojnë periudhën 
2004 deri më 2009.

105. Gjykata vëren më tej  se disa nga konkluzionet e saj në Catan dhe të tjerë, 
duke iu referuar periudhës midis gushtit 2002 dhe korrikut të vitit 2004, 
janë bazuar në përfundimet faktike në lidhje me të cilat palët në çështjen 
konkrete, palët nuk kanë paraqitur ndonjë informacion të ri. Këto kanë të 
bëjnë me sasinë e armëve dhe municioneve të depozituara në Colbasna (§ 
117); efekti jobindës për praninë relativisht të vogël të ushtarake ruse në 
rajonin Transdniestrian dhe sfondin e tij historik, përkatësisht ndërhyrjen e 
trupave ruse në konfliktin e 1992 midis autoriteteve Moldave dhe forcave 
të “MRT”, transferimin e armëve ndaj separatistëve dhe ardhja në rajonin e 
shtetasve Rusë për të luftuar përkrah separatistëve (§ 118); dhe kombinimi i 
vazhdueshëm i pranisë ushtarake Ruse dhe ruajtja e armëve në fshehtësi dhe 
në shkelje të angazhimeve ndërkombëtare, duke dërguar “një sinjal të fortë 
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për mbështetjen e vazhdueshme për regjimin e “MRT’” (shih Catandhe të 
tjerë, cituar më lart, § 119).

106. Në  Ivanţoc dhe të tjerë (cituar më lart, §§ 116-20) Gjykata analizoi nëse 
politika Ruse për mbështetjen e “MRT” ka ndryshuar nga 2004 deri në datën 
e lirimit të kërkuesit në 2007. Ajo konkludoi si më poshtë:

“...Federata Ruse vazhdonte të kishte një lidhje të ngushtë me “MRT” duke 
siguruar mbështetje politike, financiare, dhe ekonomike ndaj regjimit separatist. 

Përveç kësaj, Gjykata thekson se ushtria Ruse (trupat, pajisjet dhe municionet) 
në datën e lirimit të kërkuesit, ishte akoma e vendosur në territorin Moldav, në 
shkelje të detyrimeve të Federatës Ruse për t’u tërhequr plotësisht dhe në shkelje 
të legjislacionit Moldav…

….Federata Ruse vazhdontë të mos bënte asgjë, as të pengonte shkeljen e 
Konventës të kryer në 8 Korrik 2004 ose ti jepte fund situatës së kërkuesit, situatë 
e sjellë nga veprimet e saj.”
107. Gjykata gjithashtu thekson se Rusia u kritikua për hapjen e vëndeve të 

votimit në “MRT”, pa pëlqimin e Moldavisë dhe lëshimin e pasaportave për 
një numër të madh njerëzish në rajonin Transdniestrian së fundmi në 2012 
(shih paragrafin 67 më lart). 

108. Në Catan dhe të tjerë Gjykata konkludoi (§ 121) si më poshtë:
“… Qeveria ruse nuk e ka bindur Gjykatën se përfundimet e arritura në 

vitin 2004 në vendimin Ilaşcu (cituar më lart) ishin të pasakta. “MRT” u krijua 
si rezultat i ndihmës ushtarake ruse. Prezenca e vazhdueshme ushtarake dhe 
e armatimeve Ruse në rajon ka dërguar një sinjal të fortë për udhëheqësit e 
‘MRT’, Qeverinë Moldave dhe vëzhguesit ndërkombëtarë, të mbështetjes së 
vazhdueshme ushtarake Ruse për separatistët. Përveç kësaj, popullsia ishte e 
varur nga furnizimet me gaz të lirë ose shumë të subvencionuar, pensionet dhe 
ndihma të tjera financiare nga Rusia.

Gjykata konsideron, duke pasur parasysh mungesën e ndonjë informacioni 
të ri të rëndësishëm, se ky konkluzion vazhdon të jetë i vlefshëm për periudhën e 
marrë në shqyrtim, dmth Nëntor 2008 deri në Korrik 2010.
109. Së fundi, duhet theksuar se në çështjen konkrete argumentet e qeverisë 

Ruse lidhur me çështjen juridiksionale, në thelb janë të njëjta me ato të 
cilat u parashtruan në Catan dhe të tjerët (cituar më lart). I vetmi zhvillim i 
cituar nga qeveria Ruse që ka ndodhur që prej periudhës së mbuluar nga dy 
vendimet në Ilaşcu dhe të tjerë dhe Catan dhe të tjerë (që është, periudha 
para vitit 2004), pra pranimi i Moldavisë në OBT (gjë të cilën, qeveria ruse 
e kundërshtoi, duke siguruar bashkëpunim midis Moldavisë dhe “RTM”, 
shih paragrafin 95 më lart), sipas mendimit të Gjykatës, nuk ka një ndikim 
në këtë çështje.

110. Prandaj Gjykata mban qëndrimin të njëjtë me vendimet Ilaşcu dhe të tjerë, 
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Ivanţoc dhe të tjerë dhe Catan dhe të tjerë (të gjithë të cituar më lart), me 
qëllim që “MRT” është në gjendje të vazhdojnë të ekzistojë, dhe t’i rezistojë 
përpjekjeve Moldave dhe Ndërkombëtare për zgjidhjen e konfliktit dhe për 
të sjellë demokracinë dhe sundimin e ligjit në rajon, për shkak të ushtrisë 
Ruse, mbështetjes ekonomike dhe politike. Në këto rrethana, niveli i lartë 
i varësisë në mbështetjen Ruse në “MRT” ofron një tregues të fortë se 
Rusia vazhdon të ushtrojë kontroll efektiv dhe një ndikim vendimtar mbi 
autoritetet “MRT” (shih Catan dhe të tjerë, cituar më lart, § 122).

111. Rrjedh se kërkuesi në çështjen konkrete bie brenda juridiksionit Rus sipas 
Nenit 1 të Konventës. Si pasojë, Gjykata hedh poshtë kundërshtimet e 
Qeverisë Ruse ratione personae dhe ratione loci.

112. Gjykata duhet në këtë mënyrë të përcaktojë nëse ka pasur shkelje të të 
drejtave të kërkuesit sipas Konventës, në mënyrë të tillë që të angazhojë 
përgjegjësinë e secilit shtet. 

B. Shterrimi i mjeteve të brendshme

1. Parashtrimet e palëve
113. Në vërejtet e tyre të 31 tetorit 2014 (paragrafët 114 dhe 115), qeveria Moldave 

parashtroi se kërkuesi nuk kishte shteruar mjetet juridike në dispozicion të 
tij në Moldavi (shih paragrafin 79 më lart). Në veçanti, ajo vuri në dukje 
se ndërsa ishte anuluar vendimi i “Gjykatës së MRT” për dënimin e tij nga 
Gjykata e Lartë e Drejtësisë, ai nuk kishte aplikuar, në bazë të anulimit të 
atij vendimi dhe duke u mbështetur në Ligjin nr.1545 (1998) (shih paragrafin 
72 më lart), për kompensim nga Republika e Moldavisë për shkelje të të 
drejtave të tij.

114. Kërkuesi nuk komentoi mbi këtë çështje. 

2. Vlerësimi i Gjykatës
115. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, Shtetet janë të detyruar që të përgjigjen 

para institucioneve ndërkombëtare për veprimet e tyre, para se të kenë 
mundësinë që t’i ndreqin gjërat përmes sistemit të tyre ligjor. Ata që 
dëshirojnë të përdorin juridiksionin mbikëqyrës të Gjykatës përsa i përket 
ankesave kundër një shteti, janë të detyruar në këtë mënyrë që të përdorin 
së pari mjetet e parashikuara nga sistemi ligjor kombëtar (shih, midis shumë 
çështjeve të tjera, Akdivar dhe të tjerë k. Turqisë, 16 shtator 1996, § 65, 
Raportet 1996-IV,.Vuçkoviq dhe të tjerë kundër Serbsë (kundërshtimet 
paraprake) [GC], nr 17153/11 dhe 29 të tjerë, § 70, 25 mars 2014;..dhe 
Gherghina k. Rumansë [GC] (dec.) , nr. 42219/07, § 84, 9 korrik 2015).

116. Në këtë mënyrë, detyrimi për të shterruar mjetet e brendshme, i këkon 
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kërkuesit që të përdorë normalisht mjetet të cilat janë të disponueshme dhe 
të mjaftueshme për të, lidhur me shkeljet e Konventës. Ekzistenca e mjeteve 
juridike në fjalë duhet të jetë mjaftueshëm e sigurt jo vetëm në teori, por 
dhe në praktikë, dështimi i tyre do të sjellë mungesë të aksesit të nevojshëm 
dhe efikasitetit (shih Akdivar dhe të tjerë, cituar më lart, § 66; Vuçkoviq 
dhe të tjerë, cituar më lart, § 71 dhe Gherghina, cituar më lart, § 85). Për të 
qënë efektiv, një mjet duhet të jetë i aftë të korrigjojë drejtpërdrejt sjelljet e 
kundërshtuara dhe duhet të ofrojë perspektivë të arsyshme për sukses (shih 
Sejdovic k. Italisë [GC], nr. 56581/00, § 46, GJEDNJ 2006II, Vučković dhe 
të tjerë, cituar më lart, § 74 dhe Gherghina, cituar më lart, § 85).

117. Në çështjen konkrete, Gjykata vëren se pika 1 e Ligjit nr. 1545 përcakton 
shprehimisht se do të zbatohet në çështjet kur dëmi është shkaktuar nga 
veprimet e paligjshme të organeve të hetimit penal, autoritetet e prokurorisë 
apo gjykatave (shih paragrafin 72 më lart). Sipas Qeverisë Moldave (shih 
paragrafin 129 më poshtë), vetëm ato autoritete (në veçanti gjykatat), të cilat 
janë krijuar në përputhje me ligjin Moldav mund të njihen zyrtarisht si të 
tilla. Sipas mendimit të Gjykatës, kjo duket se përjashton ndonjë kompensim 
për aktet e paligjshme të çdo “gjykate” ose “ndjekje” apo autoritete të tjera 
të krijuara nga “MRT”.

118. Për më tepër, pavarësisht faktit se Qeveria Moldave parashtroi disa shembuj 
në të cilat Gjykata e Lartë e Drejtësisë kishte anuluar disa vendime të dhëna 
nga gjykatat e “MRT” (si në Ilașcu, § 222), gjithashtu dhe çështjet kur Ligji 
nr. 1545 kishte shërbyer si bazë për pretendime për kompensim, ajo nuk dha 
ndonjë shembull të një individi që kishte përfituar kompensim nga Moldavia 
pas anullimit të dënimeve të “MRT”.Gjykata nuk është e bindur se në këto 
rrethana Ligji nr.1545 aplikohet ndaj çështjes së kërkuesit.

119. Gjykata çmon se në vërejtjet e 31 Tetorit 2014, Qeveria Moldave specifikoi 
se mjetet e brendshme që duheshin shteruar nga kërkuesi në Moldavi “ishin” 
mjete të disponueshme, të cilat ishin të efektshme në masën detyrimeve 
pozitive të Qeverisë dhe mungesës së kontrollit të efektshëm (paragrafi 
129). Në dritën e këtij konstatimi, objektivi i tyre mund të kuptohet se i 
referohet vetëm mundësisë së marrjes së një kompensimi sipas Ligjit nr. 
1545 për periudhën e vonesës prej 4 muajsh (shih paragrafët 48 dhe 51 më 
lart) për përmbushjen e detyrimeve pozitive për të marrë masa diplomatike, 
ekomomike, juridike, dhe masa të tjera që kanë për qëllim sigurimin e 
respektimit të të drejtave të Konventës. 

120. Megjithatë, Gjykata konsideron se nuk ka asgjë në Ligjin nr. 1545 që do të 
lejonte kërkuesin për të pretenduar kompensim për një vonesë të tillë, duke 
qënse se bën fjalë për çështje në të cilat disa autoritetet hetuese dhe gjykatat 
moldave (shih paragrafin 72 dhe 117 më lart) kanë shkelur të drejtat e një 
individi në kuadrin një procedimi penal apo administrativ, dhe nuk bën fjalë 
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për vonesën apo dështimi për të përdoru mjetet diplomatike apo mjetet e 
tjera në nivel shtetëror. 

121. Në pikëpamjen e konsideratave të mësipërme, Gjykata e refuzon kundërshtimin 
e Qeverisë Moldave për mosshterrimin e mjeteve të brendshme. 

II. PRETENDMI PËR SHKELJE TË NENIT 5 § 1 TË KONVENTËS

122. Kërkuesi u ankua se ai ishte ndaluar dhe arrestuar nga ushtria dhe gjykatat 
të cilat ishin krijuar në mënyrë të paligjshme. Ai u mbështet në Nenin 5 § 1 
të Konvetës, pjesët përkatëse të të cilës parashikojnë si më poshtë: 

“Çdokush  ka  të  drejtën  e  lirisë  e  të  sigurisë  personale.  Askujt nuk mund  
t’i  hiqet  liria,  me përjashtim të rasteve që janë dhe në përputhje me procedurën 
e parashikuar me ligj: 

(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
123. Gjykata thekson se ankesat sipas Nenit 5 § 1 nuk janë haptazi të pabazuara 

brenda kuptimit të Nenit 35 § 3 (a) të Konventës. Më tej thekson se kërkesat 
nuk janë të papranueshme për ndonjë arsye tjetër.Në këtë mënyrë duhet të 
deklarohet e pranueshme.

B. Meritat
1. Parashtrimet e palëve
(a) Kërkuesi 

124. Kërkuesi u ankua se paraburgimi i tij kishte qenë i paligjshëm. Jurisprudenca 
e Gjykatës në lidhje me kërkesën e ligjshmërisë i referohet kryesisht 
respektimit të ligjit të brendshëm. Duke qënë se ndalimi i kërkuesit ishte 
urdhëruar nga “gjykatat e MRT”, të krijuara në shkelje të legjislacionit 
përkatës Moldave (shih paragrafët 69 dhe 70 më lart), nuk mund të 
konsiderohet si “i ligjshëm” në kuptim të nenit 5 § 1 të Konventës. Për 
më tepër, parimi i ex injuria jus non oritur përcatkon që aktet të cilat janë 
në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare nuk mund të bëhen burim 
veprimesh të ligjshme për shkelësit e ligjit.

125. Duke iu referuar Ilașcu dhe të tjerë (cituar më lart,  § 460), kërkuesi 
parashtroi në veçanti se sistemi juridik i “MRT” nuk reflekton një traditë 
ligjore në përputhje me Konventën. “Gjykatat e MRT” nuk ishin të pavarura 
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dhe të paanshme. Duke u mbështetur te një numër aktesh, ai argumentoi 
se procedurat e caktuara për gjyqtarët nuk ishin transparente dhe gjyqtarë 
nuk ishin mjaftueshëm të pavarur nga ekzekutivi, në veçanti nga Presidenti 
i “MRT”. Në pikëpamjen e tij, ka pasur incidente të shumta korrupsioni 
dhe abuzim të procedurave penale për interesat e bizneseve private, dhe 
çështja e tij ishte shembull për këtë. Për më tepër, procedurat para gjykatave 
të “MRT” të aplikuara për ndalimin e tij, nuk i përmbushin standartet e 
Konventës dhe nuk ofronin garanci kundër arbitraritetit.Gjykata duhet në 
këtë mënyrë të konfirmojë qasjen në Ilașcu dhe të tjerë (cituar më lart).

126. Kërkuesi argumentoi më tej se kishte dallime të rëndësishme mes çështjes 
së tij dhe çështjeve që kishin të bënin me “Republikën Turke të Qipros 
Veriore” (“TRNC”). Së pari, qëndrimi i shtetit që ushtronte kontroll efektiv 
mbi zonën ndryshonte.Ndërkohë që Turqia e njihte “TRNC” si një shtet 
i pavarur, Rusia nuk e njihte “MRT” dhe, siç është e qartë nga vërejtjet e 
Qeverisë ruse në lidhje me juridiksionin, në çështjen konkrete, vazhdonte ta 
konsideronte “MRT”, si pjesë e Republikës së Moldavisë.Së dyti, Moldavia 
kishte krijuar një sistem paralel të gjykatave për rajonin Transdniestrian. 
Detyra e këtyre gjykatave, të vendosura në territorin e kontrolluar nga 
Moldavia, ishte shqyrtimi i çështjeve civile dhe penale që lidheshin me 
rajonin Transdniestrian. Çdo pranim nga Gjykata se “gjykatat e MRT” 
mund të konsiderohen si “gjykata të krijuara nga ligji”, ose se ata mund 
të imponojnë ndalime të “ligjshme”do të dëmtojë funksionimin e këtyre 
gjykatave legjitime moldave. Së treti, në kontrast me situatën në “TRNC”, 
se “gjykatat e MRT” nuk zbatojnë ligjet e Republikës së Moldavisë ose 
ligjet e Federatës Ruse, por më tepër sistemin e tyre ligjor, i cili nuk ishte në 
përputhje me standardet e Konventës.

127. Kërkuesi së fundmi, u ankua se pasi çështja e tij ishte dërguar para trupit 
gjykues, dënimi i tij ishte i paligjshëm duke qënë se urdhri i fundit i gjykatës 
që zgjaste ndalimin e tij kishte skaduar në 24 Nëntor 2009 dhe nuk ishte 
miratuar një urdhër iri që nga 21 Prilli 2010. 

(b) Qeveria Moldave
128. Qeveria Moldave argumentoi se Gjykata duhet të ndjekë qasjen e saj në 

gjykimin Ilașcu dhe të tjerë (cituar më lart, §§ 436 and 460-462).
129. Ajo iu referua vendimit të datës 22 janar 2013 nga Gjykata e Lartë e 

Drejtësisë se Republikës së Moldavisë (shih paragrafin 26 më lart) dhe 
theksoi se kishte konfirmuar natyrën e paligjshme dhe arbitrare të dënimin 
e ankuesit. Qeveria pohoi se “gjykatat e MRT” ishin organe të një entiteti të 
paligjshëm i cili nuk ishte njohur nga asnjë shtet.Ndalimi i kërkuesit siç është 
urdhëruar nga gjykatat e “MRT” nuk mund të konsiderohet si “i ligjshëm” 
në kuptim të nenit 5 § 1 të Konventës. Sipas mendimit të Qeverisë Moldave, 
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çdo konkluzion i kundërt do të nënkuptonte një njohje të kompetencave të 
caktuara nga ana një entiteti të panjohur.

130. Qeveria Moldave vuri në dukje dallimet midis traditave ligjore të “MRT” 
dhe “TRNC”, të cilat kishin çuar në përfundime të ndryshme të Gjykatës 
në Ilaşcu dhe të Tjerë (cituar më lart), në njërën anë dhe në çështjet Foka 
k. Turqisë (nr. 28940/95, 24 qershor 2008) dhe Protopapa k. Turqisë (nr. 
16084/90, 24 shkurt 2009) në anën tjetër. I njëjti përafrim si në çështjen 
Ilaşcu dhe të tjerë duhet të merret në çështjen në fjalë. Sistemi ligjor i 
“MRT” është i bazuar në sistemin e vjetër sovjetik dhe nuk reflekton 
ndonjë angazhim ndaj Konventës ose standardeve të tjera ndërkombëtare 
për të drejtat e njeriut. Qeveria moldave iu referua në mënyrë të veçantë 
“Raportit për të Drejtat e Njeriut në rajonin Transnistrian të Republikës së 
Moldavisë” (shih paragrafin 62 më lart). Sipas pikëpamjes së saj, ky raport 
tregoi se organizimi gjyqësor i “MRT” nuk është në pajtim me parimet bazë 
të pavarësisë dhe paanshmërisë.

131. Së fundi, Qeveria Moldave parashtroi se nuk mund të komentonte mbi 
ligjshmërinë e paraburgimit të kërkuesit nga pikëpamja e pajtueshmërisë me 
ligjin “MRT”, duke qënë se në çdo rast ky ligj ishte jokushtetues dhe sistemi 
ligjor i “MRT” nuk korrespondonte me parimet e demokracisë, pavarësisë 
dhe paanshmërisë të organizimit gjyqësor.

(c) Qeveria Ruse

132. Qeveria Ruse nuk paraqiti ndonjë vërejtje specifike në këtë drejtim. Pozicioni 
i saj ishte se nuk kishte “juridiksion” në territorin e “MRT” dhe ata, në 
këtë mënyrë nuk ishin në pozicion për të bërë ndonjë vërejtje mbi meritat e 
çështjes.

2. Vlerësimi i Gjykatës
133. Gjykata vëren se kërkuesi u arrestua më 24 nëntor 2008, dhe më pas u 

mbajt në paraburgim në pritje të gjykimit nga 26 nëntori 2008 deri më 1 
korrik 2010 (shih paragrafët 13 dhe 22 më lart). Prandaj, neni 5 § 1 (c) të 
Konventës është i zbatueshëm.

134. Është e mirëpërcaktuar në jurisprudencën e Gjykatës mbi nenin 5 § 1 që 
çdo privim i lirisë nuk duhet të bazohet vetëm në një prej përjashtimeve të 
renditura në nënparagrafët (a) deri (f), por gjithashtu duhet të jetë “i ligjshëm”. 
Ku “ligjshmëria” e paraburgimit është në pikëpyetje, duke përfshirë edhe 
pyetjen nëse “procedura e parashikuar nga ligji” është ndjekur, Konventa 
i referohet në thelb të ligjit kombëtar dhe përcakton detyrimin për të qënë 
konform rregullave materiale dhe procedurale të ligjit kombëtar. Kjo në 
radhë të parë kërkon që çdo arrestim ose ndalim të ketë një bazë ligjore në 
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ligjin e brendshëm, por gjithashtu lidhet me cilësinë e ligjit, duke kërkuar 
që ai të jetë në përputhje me shtetin e së drejtës, një koncept i pandarë në 
të gjitha nenet e Konventës (shih, për shembull, Del Río Prada k. Spanjës 
[GC], nr. 42750/09, § 125, GJEDNJ 2013).

135. Në çështjen konkrete, shtrohet pyetja nëse arrestimi i kërkuesit dhe 
paraburgimi mund të konsiderohen si “te ligjshme” për qëllime të Nenit 5 
§ 1 të Konventës, duke pasur parasysh se ato janë urdhëruar nga organet e 
“MRT”, një entitet të panjohur. Për këtë arsye, Gjykata çmon të nevojshme 
për të përcaktuar parimet e përgjithshme të përcaktuara në jurisprudencën e 
saj në lidhje me ligjshmërinë e akteve të miratuara nga autoritetet e entiteteve 
të panjohura.

(a) Parimet e përgjithshme lidhur me ligjshmërinë e veprimeve të adoptuara 
nga entitetet e panjohura 
136. Gjykata konsideron se kjo çështje duhet parë në kontekstin e një përafrimi 

të përgjithshëm të ushtrimit të juridiksionit ekstraterritorial të entiteteve të 
panjohura. Në këtë kontekst, Gjykata ka pasur parasysh karakterin e veçantë 
të Konventës si një instrument i rendit publik evropian për mbrojtjen e 
qenieve njerëzore individuale dhe misionin e saj, siç përcaktohet në nenin 
19 të Konventës, për “të siguruar respektimin e angazhimeve të ndërmarra 
nga Palët e Larta Kontraktuese”. Ajo ka theksuar nevojën e shmangjes së 
një vakumi në sistemin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe në këtë 
mënyrë ka ndjekur qëllimin për të siguruar se të drejtat e Konventës janë 
të mbrojtura në të gjithë territorin e të gjithë Palëve Kontraktuese, madje 
edhe në territoret e kontrolluara në mënyrë efektive nga një Palë tjetër 
Kontraktuese, për shembull përmes një administratë lokale të varur (shih 
Qipros k. Turqisë, cituar më lart, § 78).

137. Në Qipro k. Turqisë (cituar më lart, §§ 91-94), Gjykata shqyrtoi çështjen 
nëse kërkuesve mund t’u kërkohej shterrimi i mjeteve në dispozicion në 
“TRNC”, i cili është, në një entitet i panjohur.Frymëzimi u tërhoq, ndër 
të tjera, nga qëndrimi i GJND-së në opinionin e saj Këshillimor në lidhje 
me “pasojat juridike për shtetet me prani të vazhdueshme të Afrikës së 
Jugut në Namibi (Afrika e Jugut), pavarësisht nga Rezoluta e Këshillit të 
Sigurimit 276 (1970)” (Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë Raportet 16, 
p. 56, paragrafi 125). Në këtë Opinion Këshillimor GJND-ja konkludoi se, 
ndërkohë aktet zyrtare të kryera nga Qeveria e Afrikës së Jugut në emër 
ose në lidhje me Namibinë pas përfundimit të mandatit, ishin ilegale dhe 
të pavlefshme, kjo pavlefshmëri nuk mund të shtrihet në ato akte të tilla si, 
për shembull, regjistrimi i lindjeve, vdekjeve apo martesave, efektet e të 
cilave mund të injorohen vetëm në dëm të banorëve të atij territori. Gjykata 
konkludoi se duhen përdorur mjetet që janë në dispozicion në “TRNC” me 
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kusht që mund të tregohet se ato ekzistonin në avantazh të individëve dhe 
ofronin perspektivë të arsyeshme për sukses.Në një nivel më të përgjithshëm 
ajo vuri në dukje se mungesa e gjykatave në “TRNC” ishte në dëm të 
pjesëtarëve të komunitetit Greko Qipriot. Gjykata më pas konkludoi si më 
poshtë (Qipro kundër Turqisë, cituar më lart, § 96):

“...detyrimi për të shpërfillur veprimet e entiteteve de facto është larg nga 
absolutja. Jeta vazhdon në këto territore për banorët e saj. Kjo duhet të jetë e 
pranueshme dhe të jetë e mbrojtur nga autoritetet de facto, duke përfshirë 
gjykatat e tyre; dhe, në interes të banorëve, veprimet e këtyre autoriteteve nuk 
mund të injorohen vetëm nga shtetet e treta ose nga institucionet ndërkombëtare, 
veçanërisht gjykatat, përfshirë edhe këtë. Një qëndrim i kundërt do të përbënte 
një heqje të të gjitha të drejtave të banorëve të territorit sa herë që diskutohen 
në një kontekst ndërkombëtar, gjë që do të përbënte privim të tyre edhe nga 
standartet minimale të të drejtave për të cilat ata kanë të drejtë.”
138. Gjykata e konfirmoi këtë qasje në Demopoulos dhe të tjerët k. Turqisë ((dec.) 

[GC], nr. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 
19993/04 dhe 21819/04, § 95, GJEDNJ 2010-I). Përsëri në kontekstin e 
shterimit të mjeteve të brendshme, Gjykata theksoi se të prekurit nga 
politikat dhe veprimet e “TRNC” përfshihen brenda juridiksionit të Turqisë, 
me pasojë se Turqia do të konsiderohet përgjegjëse për shkeljet e të drejtave 
të Konventës që ndodhin brenda këtij territori. Gjykata e vazhdoi arsyetimin 
duke thënë se, se ajo nuk do të jetë në përputhje me përgjegjësi të tillë në 
bazë të Konventës, nëse miratimi nga autoritetet e “TRNC” e masave, 
civile, administrative ose penale, apo aplikimi ose zbatimin i tyre brenda 
territorit të tyre, mohon çdo vlefshmëri ose konsiderohet se nuk kanë bazë 
“të ligjshme” në kuptim të Konventës. Për më tepër ajo vuri në dukje (Ibid, 
§ 96), si më poshtë:

“E drejta e ankesave individuale sipas Konventës nuk është zëvëndësuese e 
një sistemi juridik funksional dhe kuadri për zbatimin e ligjit penal dhe civil.”
139. Në Qipro k. Turqisë (cituar më lart) Gjykata gjithashtu kishte të bënte me 

një çështje tjetër me rëndësi për rastin konkret. Qeveria kërkuese u ankua 
sipas Nenit 6 se Greko Qipriotëve në Qipron Veriore iu ishte refuzuar e 
drejta për të pasur të drejtat dhe detyrimet e tyre civile të përcaktuara nga 
gjykatat e pavarura dhe të paanshme, të krijuara me ligj. Gjykata konkludoi 
si më poshtë:

“231. Sa i përket pretendimit të Qeverisë kërkuese se gjykatat e “TRNC” kanë 
dështuar për të përmbushur kriteret e përcaktuara në nenin 6, Komisioni 
vuri në dukje, së pari, se nuk kishte asgjë në kornizën institucionale të 
sistemit ligjor të “TRNC” që të ishte e mundshme për të hedhur dyshime 
në pavarësinë dhe paanshmërinë e gjykatave civile apo paanshmërinë 
subjektive dhe objektive të gjyqtarëve, dhe, së dyti, ato gjykata funksiononin 
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në bazë të së drejtës së brendshme të “TRNC” pavarësisht paligjshmërisë 
sipas të drejtës ndërkombëtare të  pretendimit të ‘TRNC’ për shtetësinë. 
Komisioni u mbështetet për këtë pikepamje në Opinionin Këshillimor të 
Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë në çështjen Namibia (shih paragrafin 
86 më lart). Për më tepër, në opinionin e Komisionit i duhej dhënë peshë 
faktit se Gjykatat civile që operojnë në “TRNC” janë bazuar në thelb, në 
traditën anglosaksone dhe nuk ishin në thelb të ndryshme nga gjykatat që 
vepronin para ngjarjeve të 1974 dhe nga ato që ekzistonin në pjesën jugore 
të Qipros.

….
236. Sa i përket sfidës së Qeverisë kërkuese për vetë ligjshmërinë e sistemit 

gjyqësor të “TRNC”, Gjykata vëren se ata kishin argumente të ngjashme në 
kontekstin e çështjes paraprake në lidhje me kërkesën për të shteruar mjetet e 
brendshme në lidhje me ankesat e mbuluara nga kërkimi aktual (shih paragrafët 
83-85 më lart). Gjykata arriti në përfundimin se, pavarësisht paligjshmërisë 
së “TRNC” sipas të drejtës ndërkombëtare, nuk mund të përjashtohet që 
kërkuesve mund t’u kërkohet paraqitja e akesave të tyre, ndër të tjera, para 
gjykatave lokale me qëllim për të kërkuar dëmshpërblim. Ajo më tej theksoi 
në këtë drejtim se shqetësimi i saj kryesor ishte sigurimi, nga pikëpamja e 
sistemit të Konventës, që mekanizmat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të 
cilat i ofrojnë individëve mundësinë e aksesit në drejtësi me qëllim për të 
rivendosur shkeljet apo për të pohuar pretendimet, duhet te perdoren.

237. Gjykata vëren nga provat e paraqitura në Komision (shih paragrafin 39 më 
lart) se ekzistonte një sistem funskional gjyqësor në “TRNC” për zgjidhjen 
e mosmarrëveshjeve lidhur me të drejtat dhe detyrimet civile të përkufizuara 
në “të drejtën e brendshme” dhe të cilat janë të disponueshme për popullsinë 
greko qipriote. Ashtu siç përcaktoi dhe komisioni, sistemi i gjykatës në 
funksionimin dhe procedurat reflekton traditën gjyqësore commo law të 
Qipros (shih paragrafin 231 më lart). Në opinionin e tij, duke marrë parasysh 
faktin se është “e drejta e brendshme e TRNC”, e cila përcakton thelbin e 
këtyre të drejtave dhe detyrimeve për përfitimin e popullsisë si një e tërë, duhet 
konkluduar se gjykatat e brendshme, të krijuara nga ligji i “TRNC”, janë forume 
për zbatimin e tyre. Për Gjykatën, dhe për qëllime të gjykimit të të ‘drejtave 
dhe detyrimeve civile “gjykatat lokale mund të konsiderohen se janë  “krijuar 
me ligj” “në lidhje me” bazat kushtetuese dhe ligjore” në të cilat ato operojnë.
Sipas mendimit të Gjykatës, çdo përfundim tjetër do të ishte në dëm 

të komunitetit greko qipriot dhe do të rezultonte në mohimin e mundësive të 
individëve të atij komuniteti për të pasur një gjykim për veprimet kundër një 
organi publik ose privat (shih paragrafin 96 lart). Është për t’u theksuar në lidhje 
me këtë se provat konfirmojnë se greko-qipriotët kanë ndërmarrë veprime të 
suksesshme gjyqësore në mbrojtje të të drejtave të tyre civile.”
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140. Në disa vendime në lidhje me Turqinë, Gjykata ka aplikuar parimet e 
përshkruara në çështjen  Qipro k. Turqisë në çështjet penale (shih Foka, 
cituar më lart, § 83, ku arrestimi i kërkuesit greko-qipriot nga një polic i 
“TRNC” u konsiderua i ligjshëm për qëllime të nenit 5; Protopapa, cituar 
më lart, § 60, ku si paraburgimi dhe burgimi pas dënimit  të imponuara 
nga ana e autoriteteve të “TRNC” janë konsideruar të jenë të ligjshme për 
qëllime të nenit 5 dhe një gjykim penal përpara një gjykate të “TRNC” 
është konsideruar në përputhje me nenin 6; dhe gjithashtu Asproftas kundër 
Turqisë, nr. 16079/90, § 72, 27 maj 2010;... Petrakidou k. Turqisë, nr 
16081/90,. § 71, 27 maj 2010;..dhe Union européenne des droits de l’homme 
dhe Josephides kundër Turqisë (dec.), nr 7116/10, § 9, 2 prill 2013).

141. Në çështjen Ilaşcu dhe të Tjerë (cituar më lart, § 460), kur shqyrtohet nëse 
ndalimi i kërkuesve pas dënimit të tyre nga “Gjykata e Lartë e MRT” mund 
të konsiderohet si “i ligjshëm” sipas nenit 5 § 1 (a) të Konventës, Gjykata 
formulon parimin e përgjithshme, si me poshte:

“Në rrethana të caktuara, një gjykatë që i përket një sistemi gjyqësor të një 
entiteti të panjohur sipas të drejtës ndërkombëtare, mund të konsiderohet si 
gjykatë e “krijuar nga ligj” duke siguruar që përbën pjesë të një sistemi gjyqësor 
që vepron një “bazë kushtetuese dhe ligjore” duke reflektuar një traditë juridike 
në përputhje me Konventës, në mënyrë që t’u sigurojë individëve gëzimin e 
garancive të Konventës (shih, mutatis mutandis, Qipro k. Turqisë, cituar më lart, 
§§ 231 dhe 236-237).”

(b) Aplikimi i këtyre parimeve në çështjen konkrete
142. Duke iu referuar parimeve të përgjithshme të mësipërme të vendosura në 

jurisprudencën e saj, Gjykata konsideron se shqetësimi kryesor duhet të jetë 
gjithmonë që të drejtat e Konventës të mbrohen në mënyrë efektive në të 
gjithë territorin e të gjithë Palëve Kontraktuese, edhe në qoftë se një pjesë e 
këtij territori është nën kontrollin efektiv të një Pale tjetër Kontraktuese (shih 
paragrafin 136 më lart). Prandaj, nuk mund të konsiderohen automatikisht si 
të paligjshme, për qëllime të kufizuara të Konventës, vendimet e marra nga 
gjykatat e një entiteti të panjohur, thjesht për shkak të natyrës së paligjshme e 
këtij të fundit dhe faktit se nuk është i njohur ndërkombëtarisht. 

143. Në përputhje me këtë arsyetim, Gjykata e gjen tashmë të vendosur në jurispru-
dencën e saj se vendimet e marra nga gjykatat e entiteteve të panjohura, duke 
përfshirë vendimet e nxjerra nga gjykatat e tyre penale, mund të konsiderohen 
si “të ligjshme” për qëllime të Konventës me kusht që ato të plotësojnë disa 
kushte të caktuara (shih Ilaşcu dhe të tjerë, cituar më lart, § 460). Kjo nuk 
nënkupton në asnjë mënyrë ndonjë njohje të qëllimeve e këtij entiteti për 
pavarësi (shih mutatis mutandis, Qipro k. Turqisë, cituar më lart § 92).
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144. Në të njëjtën kohë, Gjykata për një kohë të gjatë ka mbajtur qëndrimin se 
“Konventa ka për qëllim të garantojë jo të drejtat që janë teorike ose iluzinare 
por të drejtat që janë praktike dhe efektive” (shih Airey k. Irlandës, 9 tetor 
1979, § 24, Seria A, nr. 32). Është e pamjaftueshme të deklarohet se të drejtat 
e Konventës janë të mbrojtura në një territor të caktuar Gjykata duhet të 
shikojë që një mbrojtje e tillë është gjithashtu efektive. Një rol kryesor për të 
siguruar se këto të drejta respektohen, është detyre e gjykatave të brendshme, 
të cilat duhet të ofrojnë garanci të pavarësisë dhe paanësisë dhe drejtësinë të 
procedimeve. Si pasojë, kur vlerësohet nëse gjykatat e një entiteti të panjohur 
përmbushin testin e vendosur në vendimin Ilaşcu dhe të Tjerë, pra nëse ata 
“janë pjesë e një sistemi gjyqësor që operon në ‘një bazë kushtetuese dhe 
ligjore’... në përputhje me Konventën” (cituar më sipër, § 460), Gjykata do 
t’i japë peshë pyetjes nëse ata mund të konsiderohen si të pavarur dhe të 
paanshëm dhe nëse po veprojnë në bazë të shtetit të së drejtës.

145. Në verifikimin nëse “Gjykatat e MRT” të cilat urdhëruan ndalimin e 
kërkuesit, dmth “Gjykata Popullore e Tiraspolit” dhe “Gjykata e Lartë e MRT” 
i përmbushin kriteret e mësipërme, Gjykata duhet të fillojë nga konkluzionet 
e nxjerra në jurisprudencën e saj të mëparshme lidhur me një entitet të 
panjohur. Në Ilaşcu dhe të tjerët (cituar më lart, §§ 436 and 461), referuar 
“sjelljes haptazi arbitrare në rrethanat në të cilat kërkuesi u ndalua dhe u 
dënua” në 1993 (§ 215), Gjykata konsideron se “Gjykata e Lartë e MRT” “i 
përket një sistemi për të cilin vështirë se mund të thuhet se funksionon në një 
bazë ligjore dhe kushtetuese duke reflektuar një traditë ligjore në përputhje 
me Konventën” (§ 436). Në të njëjtën kohë, nuk mund të përjashtohet se 
situata ka evoluar që nga koha kur ai vendim u dha në 2004. Kjo e bën të 
nevojshme verifikimin nëse ajo çfarë u vendos në Ilaşcu dhe të tjerët lidhur 
me gjykatat e “MRT” para se Republika e Moldavisë dhe Federata Ruse të 
bëheshin palë e Konventës në 1997 dhe 1998 respektivisht, vazhdon të jetë e 
vlefshme në çështjen konkrete. 

146. Gjykata thekson se palët u pyetën, me referencë specifikë në jurisprudencën 
e saj, për të komentuar në pyetjen nëse “gjykatat e MRT” mund të urdhërojnë 
arrestimin dhe ndalimin e ligjshëm të kërkuesit brenda kuptimit të Nenit 5 § 
1 të Konventës. Për më tepër, ato u pyetën për të komentuar në bazën ligjore 
specifike për dënimin e kërkuesit në “MRT”.Qeveria Moldave komentoi 
shkurtimisht se sistemi ligjor i “MRT” ishte bazuar në sistemin e mëparshëm 
Sovjetik dhe se gjykatat e “MRT” nuk ishin të pavarura dhe të paanshme (shih 
paragrafin 130 më lart). Për sai përket bazës ligjore për arrestimin e kërkuesit 
dhe ndalimin, ajo deklaroi se nuk mund ta paraqesin një informacion të tillë. 
Qeveria Ruse iu referua qëndrimit të saj lidhur me mungesën e juridiksionit dhe 
nuk bëri ndonjë koment tjetër mbi meritat. Kërkuesi, nga ana e tij, pretendoi 
në veçanti se “gjykatat e MRT” nuk ishin të pavaruara dhe të paanshme.



410

147. Sipas mendimit të Gjykatës, është fillimisht detyrë e palës kontraktuese që 
ka kontroll efektiv mbi entitetin e panjohur në fjalë për të treguar që gjykatat 
e tij “janë pjesë e një sistemi gjyqësor vepron mbi baza kushtetuese dhe 
ligjore dhe reflekton një traditë gjyqësore në përputhje me Konventën”(shih 
paragrafin 144 më lart). Ashtu siç gjykata e ka vendosur tashmë (shih 
paragrafin 111 më lart), në çështjen e “MRT” është Rusia ajo e cila ka një 
kontroll të tillë efektiv. Deri më sot qeveria ruse nuk ka dorëzuar në Gjykatë 
ndonjë informacion mbi organizimin e  gjykatave “MRT” të cilat do të 
mundësonin atë për të vlerësuar nëse ato i plotësojnë kërkesat e mësipërme. 
As nuk ka paraqitur ndonjë hollësi të ligjit të “MRT”, i cili ka shërbyer si 
bazë për paraburgimin e kërkuesit.Për më tepër, Gjykata vëren mungesën e 
burimeve zyrtare të informacionit në lidhje me sistemin ligjor dhe gjyqësor 
në “MRT”, një fakt që e bën të vështirë për të marrë një pasqyrim të qartë të 
ligjeve në fuqi.Rrjedhimisht, Gjykata nuk është në gjendje që të verifikojë 
nëse “gjykatat e MRT” dhe praktika e tyre i plotësojnë kërkesat e përmendura 
më sipër.

148. Gjithashtu nuk ka bazë për të supozuar se ekziston një sistem që pasqyron një 
traditë gjyqësore në përputhje me Konventën në rajon, të ngjashme me atë 
në pjesën tjetër të Republikës së Moldavisë (krahaso me situatën në pjesën 
veriore të Qipros, të përmendura në Qipro k. Turqisë, cituar më lart, §§ 231 
dhe 237). Ndarja e sistemeve gjyqësore Moldave dhe të “MRT” u zhvillua 
në vitin 1990, para se Moldavia të bashkohej me Këshillin e Evropës në 
vitin 1995. Për më tepër, ligji Moldav iu nënshtrua një analizë të plotë, kur 
Moldavia kërkoi antarsimin në Këshillin e Evropës (shih Opinion Nr. 188 
(1995) të Këshillit të Asamblesë Parlamentare të Evropës për aplikimin nga 
ana e Moldavisë për anëtarësim në Këshillin e Evropës), me amendamentet 
e propozuara për të siguruar pajtueshmërinë me Konventën, të cilën më në 
fund Moldavia e ratifikoi në vitin 1997. Asnjë analizë e tillë nuk është bërë e 
“sistemi ligjor i MRT”, e cila në këtë mënyrë nuk ka qenë pjesë e një sistemi 
që pasqyron një traditë gjyqësore e konsideruar në përputhje me parimet 
e Konventës, para ndarjes në sisteme të ndryshme gjyqësore që ndodhi në 
vitin 1990 (shih paragrafin 12 më lart dhe Ilaşcu dhe të tjerë, cituar më lart, 
§§ 29 dhe 30).

149. Gjykata gjithashtu konsideron se konkluzionet e arritura më lart janë përfo-
rcuar nga rrethanat në të cilat kërkuesi në çështjen konkrete është arrestuar 
dhe ndalimi i tij ishte urdhëruar nga zgjatur (shih paragrafët 13-15 më lart, 
veçanërisht urdhrin për ndalimin e tij për një periudhë të papërcaktuar dhe 
shtyrtimi në mungesë të tij të apelimit të vendimit për zgjatjen e ndalimit), 
gjithashtu dhe nga jurisprudenca e referuar nga kërkuesi (shi paragrafët 75 
më lart) dhe raportet e shumta të mediave të cilat ngrinin shqetësimin për 
pavarësinë e cilësinë e gjykatave të MRT (shih paragrafin 77 më lart). 



411

150. Si përfundim, Gjykata konkludon se përfundimet e saj të bëra në Ilaşcu dhe 
të Tjerët (cituar më lart, §§ 436 dhe 460-462) janë ende të vlefshme në lidhje 
me periudhën e kohës së mbuluar nga çështja në fjalë. Prandaj konstaton se 
“gjykatat e MRT” dhe, për pasojë, çdo autoritet tjetër i MRT, nuk mund të 
urdhërojë “arrestimin ose ndalimin e ligjshëm” të kërkuesit brenda kuptimit 
të nenit 5 § 1 (c) të Konventës. Prandaj, ndalimi i kërkuesit bazuar në urdhrat 
e “gjykatave të MRT” ishte i paligjshëm për qëllimet e kësaj dispozite.

3. Përgjegjësia e shteteve të padituara
(a) Republika e Moldavisë

151.Gjykata duhet më tej të përcaktojë nëse Republika e Moldavisë i ka 
përmbushur detyrimet e saj pozitive për të marrë masat e duhura dhe të 
mjaftueshme për të siguruar të drejtat e kërkuesit sipas nenit 5 § 1 (shih 
paragrafin 100 më lart). Në Ilaşcu dhe të Tjerë (cituar më lart, §§ 339-40), 
Gjykata u shpreh se detyrimet pozitive të Moldavisë lidhur si me masat e 
nevojshme për të rivendosur kontrollin e saj mbi territorin Transdniestrian, 
si shprehje e juridiksionit të saj, dhe me masat për të siguruar respektimin e 
të drejtave të kërkuesve individualë. Detyrimi për të rivendosur kontrollin në 
Transdniestri i kërkohet Moldavinë që të mos mbështesë regjimin separatist 
dhe të veprojë duke marrë të gjitha masat  politike, juridike dhe të tjera në 
dispozicion të sajt për rivendosjen e kontrollit mbi territorin. Gjykata bëri të 
njëjti përafrim në Catan dhe të tjerë (cituar më sipër, § 145).

152. Për sa i përket aspektit të parë të detyrimeve pozitive të Moldavisë, për 
të rivendosur kontrollin, Gjykata në Ilaşcu dhe të Tjerë (cituar më lart, §§ 
341-45) ka konstatuar se nga fillimi i luftimeve në vitin 1991 dhe 1992 deri 
në korrik të vitit 2004, kur vendimi është dhënë, Moldavia i kishte marrë 
të gjitha masat në fuqinë e saj për të rivendosur kontrollin mbi territorin 
Transdniestrian. Gjykata nuk gjeti arsye për t’u shmangur nga ky konkluzion 
në Catan dhe të tjerë (§ 146). Në çështjen konkrete, palët nuk ka paraqitur 
asnjë argument të ri për këtë çështje. Nuk ka asgjë për të treguar se qeveria 
Moldave ka ndryshuar qëndrimin e saj në lidhje me Transdniestrinë në 
kohën deri në periudhën e paraburgimit të kërkuesit nga nëntori 2008 deri 
në korrik të vitit 2010.Për këtë arsye, Gjykata nuk sheh ndonjë arsye për të 
arritur në një përfundim të ndryshëm në çështjen në fjalë.

153. Duke u kthyer në aspektin e dytë të detyrimit pozitiv, pikërisht për të siguruar 
respektimin e të drejtave të ankuesve, Gjykata konstatoi në Ilaşcu dhe të Tjerë 
(cituar më lart, §§ 348-52) se Moldavia kishte dështuar për të përmbushur 
plotësisht detyrimet e saj pozitive në masën që nga maji i vitit 2001 ajo nuk 
kishte marrë të gjitha masat e mundshme për atë në rrjedhën e negociatave 
me “MRT” dhe autoriteteve ruse për t’i dhënë fund shkeljes së të drejtave të 
ankuesve. Në çështjen në fjalë, megjithatë, Gjykata konsideron se qeveria 
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Moldave ka bërë përpjekje të konsiderueshme për të mbështetur kërkuesin.
Në veçanti, autoritetet bënë një numër ankesash drejtuar organizatave të 
ndryshme ndërqeveritare dhe vendeve të huaja, kryesisht në Rusi, duke u 
kërkuar atyre për të ndihmuar në sigurimin e të drejtave të kërkuesit (shih 
paragrafin 51 më lart). Kur kërkuesi i kërkoi  Gjykatës së Lartë Moldave 
të Drejtësisë për të shfuqizuar dënimin e tij, ajo mori një vendim të tillë 
(shih paragrafin 26 më lart) dhe prokuroria në fund mori të gjithë hapat e 
nevojshëm për të hetuar pretendimet e kërkuesit në lidhje me ndalimin e tij 
të paligjshëm (shih paragrafët 52 dhe 53 më lart).

154. Është e vërtetë se Prokuroria e Përgjithshme dhe Qendra për të Drejtat e 
Njeriut nuk ndërhynë kur prindërit e kërkuesit u ankuan në këto institucione 
(shih paragrafët 47 dhe 48 më lart). Megjithatë, kjo duhet para kundër sfondit 
të përpjekjeve të bëra nga autoritetet e tjera, duke përfshirë ato të nivelit të 
lartë, për të siguruar mbrojtjen e të drejtave të kërkuesit. Duke konsideruar 
numrin e ankesave për shkeljet e të drejave të Konvetës nga autoritetet e 
MRT dhe vonesa e pashmangshme e përballimit të të gjithave në një nivel 
të lartë diplomatik, Gjykata nuk mund të konkludojë se mungesa e reagimit 
fillestar përbën, në vetvete, dështim nga Moldavia për të marrë të gjithë 
hapat e mundshëm për të siguruar të drejtat e kërkuesit. 

155. Në dritën e asaj çfarë u përmend më lart, Gjykata konsideron se Republika e 
Moldavisë i ka përmbushur detyrimet e saj pozitive lidhur me kërkuesin. Në 
këtë mënyrë, konkludon se nuk ka pasur shkelje të Nenit 5 § 1 të Konventës 
nga Republika e Moldavisë.

(b) Federata Ruse
156. Gjykata thekson se nuk ka dëshmi personat që vepronin në emër të Federatës 

Ruse, kanë marrë pjesë në mënyrë direkte në masat e marra kundër kërkuesit. 
157. Megjithatë, Gjykata ka përcaktuar se Rusia ushtronte kontroll efektiv mbi 

“MRT” gjatë periudhës një fjalë (shih paragrafin 110 më lart). Në dritën 
e këtij konkluzioni, dhe në përputhje me jurisprudencën e Gjykatës, nuk 
është e nevojshmë të përcaktohet nëse Rusia ushtronte apo jo kontroll të 
detajuar mbi politikat dhe veprimet e administratës lokale të varur (shih 
Catan and Others, cituar më lart, §§ 106 and 150). Në bazë të mbështetjes 
së vazhdueshme ushtarake, ekonomike, dhe politike për “MRT”, e cila 
nuk mund të mbijetonte ndryshe, përgjegjësia e Rusisë sipas Konventës 
angazhohet për sai përket shkeljeve të të drejtave të kërkuesit. 

158. Si përfundim, dhe pasi është përcaktuar se dënimi i kërkuesit i shte i paligjshëm 
sipas Nenit  5 § 1 të Konventës (shih paragrafin 150 më lart), gjykata mban 
qëndrimin se ka pasur shkelje të kësaj dispozite nga Federata Ruse. 

159. Duke arritur në këtë konkluzion, Gjykata e gjen të përshtatshme të shqyrtojë në 
mënyrë të ndarë kërkesën shtesë sipas Nenit 5§1 (shih paragrafin127 më lart). 
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III. PRETENDIM PËR SHKELJE TË NENIT  5 § 4 TË KONVENTËS

160. Kërkuesi u ankua se kishte qënë në mugesë në disa nga seancat gjyqësore në 
lidhje me paraburgimin e tij në pritje të gjyqit. Ai u mbështet në nenin 5 § 1 
të Konventës. Gjykata është e mendimit se kjo ankesë duhet të shqyrtohet 
sipas nenit 5 § 4 të Konventës, i cili thotë si në vijim:

“Çdo person, të cilit i është hequr liria me arrestim ose me burgim, ka të 
drejtë të bëjë ankim në  gjykatë  me  qëllim  që  kjo  e  fundit  të  vendosë,  brenda  
një  afati  të  shkurtër,  për  ligjshmërinë eburgimit të tij dhe të urdhërojë lirimin, 
në qoftë se burgimi është i paligjshëm.” 
161. Qeveria Moldave nuk bëri ndonjë parashtrim të veçantë lidhur me këtë 

kërkim.
162. Qeveria Ruse nuk bëri parashtrime lidhur me këtë pikë të kërkimit.
163. Gjykata vëren se kjo ankesë nuk është haptazi e pabazuar brenda kuptimit 

të nenit 35 § 3 (a) të Konventës. Ajo vëren më tej se kërkimi nuk është i 
papranueshëm për ndonjë arsye tjetër.Prandaj, kërkesa duhet të deklarohet 
e pranueshme.Megjithatë, duke pasur parasysh arsyet për konstatimin se 
ndalimi i kërkuesit ishte i paligjshëm (shih paragrafin 150 më lart), Gjykata 
është e mendimit se është e panevojshme për të shqyrtuar veçmas ankesën 
sipas nenit 5 § 4.

IV. PRETENDIM PËR SHKELJE TË NENIT 2 TË KONVENTËS

164. Kërkuesi u ankua për dështimin e autoriteteve për t’i siguruar atij asistencën 
mjekësore të duhur për gjendjen e tij. Ai argumentoi se ky dështim e kishte 
ekspozuar atë ndaj një rreziku real për jetën e tij, në kundërshtim me nenin 
2 të Konventës, i cili parashikon si më poshtë:

“E drejta e çdo njeriu për jetën mbrohet me ligj. Askujt nuk mund t’i privohet 
jeta qëllimisht...”

A. Pranueshmëria
165. Gjykata vëren se kjo ankesë nuk është haptazi e pabazuar brenda kuptimit 

të nenit 35 § 3 (a) të Konventës. Ajo vëren më tej se kërkesa nuk është e 
papranueshme për ndonjë arsye tjetër. Prandaj, ajo duhet të deklarohet e 
pranueshme.

B. Meriata
1. Parashtrimet e palëve

166. Kërkuesi parashtroi se në funksion të natyrës akute të gjendjes së tij dhe 
të shumë sulmeve të astmës që ai pësoi, shoqëruar me prognozën jo të 
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favorshme që i ishte dhënë nga mjekët, dështimi i autoriteteve të “MRT” 
për t’i siguruar atij asistencën mjekësore të duhur për gjendjen e tij apo për 
lirimin e tij në pritje të gjykimit për të kërkuar ndihmë mjekësore në spitale 
civile, e kishte ekspozuar atë ndaj një rreziku real të vuajtjes deri në vdekje. 
Për më tepër, pasi një panel mjekësor kishte e kishte përcaktuar atë rrezik, 
dhe në mungesë të pajisjeve të përshtatshme mjekësore në Qendër, ai në 
fakt ishte transferuar më 15 shkurt 2010 në një burg të zakonshëm i cili ishte 
edhe më pak i mirëpajisur (shih paragrafin 38 më lart).

167. Qeveria Moldave parashtroi se ata nuk ishin në gjendje që të verifikonin 
faktet e çështjes. Si marrja e masave të përgjithshme që kishin për qëllim 
sigurimin e respektimit të të drejtave të njeriut në rajon Transdniestrian, për 
të qenë të informuar për aplikimin e depozituar në Gjykatë, ata kishin marrë 
të gjitha masat në dispozicion të tyre duke i pyetur organizatat e ndryshme 
ndërqeveritare dhe ambasadat e huaja për të ndihmuar në sigurimin e të 
drejtave të ankuesit.

168. Qeveria Ruse parashtroi se për të gjitha çështjet lidhur me mbrojtjen e të 
drejtave të kërkuesit duhej përgjigjur ekskluzivisht vetëm Moldavia. Ata 
shtuan se në mungesë të mjeteve për të konfirmuar faktet e çështjes, të tilla 
si dëshmia mjekësore, ata nuk mund të vlerësojnë kushtet e paraburgimit të 
kërkuesit ose cilësinë e trajtimit mjekësor që kishte marrë.

2. Vlerësimi i Gjykatës
169. Gjykata ka vendosur se ekziston një detyrim pozitiv për një shtet sipas fjalisë së 

parë të nenit 2 § 1 për të mbrojtur jetën e një individi nga palë të treta ose nga 
rreziku i sëmundjes që rrezikojnë jetën (shih Osman k. Mbretërisë së Bashkuar, 
28 tetor 1998, §§ 115-122, Raportet 1998- VIII;. Yaşa kundër Turqisë, 2 
shtator 1998 §§ 92-108, Raportet 1998- VI,.dhe LCBkundër Mbretërisë së 
Bashkuar, 9 qershor 1998, §§ 36-41, Raportet 1998-III). Në të njëjtën kohë, 
vetëm në rrethana të jashtëzakonshme keqtrajtimi fizik nga agjentët e shtetit që 
nuk rezultojnë në vdekje mund të zbulojë një shkelje të nenit 2 të Konventës 
(shih Makaratzis k. Greqisë [GC], nr. 50385/99 , § 51, GJEDNJ 2004- XI).

170. Në çështjen konkrete, Gjykata vëren se, pavarësisht prognozës së 
pafavorshme të përgjithshëme të kërkuesit, mjekët në asnjë moment nuk 
konstatuan se kishte një rrezik të menjëhershëm për jetën e tij. Ata ishin në 
gjendje që të ndalonin sulmet e astmës së kërkuesit, megjithëse duke bërë 
këtë, kërkonin përdorimin e ilaçeve që sillnin prindërit e tij.

171. Duke qënë kështu, Gjykata konsideron se fakte për të cilat është bërë ankim 
nga kërkuesi, nuk janë të mjaftueshme për një shqyrtim të veçantë sipas 
Nenit 2 të Konventës, por do të ishin më të përshtatshme të ekzaminoheshin 
në përputhje me Nenin 3 (shih,  mutatis mutandis, Ilaşcu dhe të tjerët, cituar 
më lart, § 418).
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V. PRETENDIM PËR SHKELJE TË NENIT 3 TË KONVENTËS
172. Kërkuesi u ankua se ai nuk i ishte dhënë ndihma e nevojshme mjekësore për 

gjendjen e tij dhe ishte mbajtur në kushte çnjerëzore burgimi. Ai u mbështet 
në nenin 3 të Konventës, i cili parashikon si më poshtë:
“Askush  nuk  mund  t’i  nënshtrohet  torturës  ose  dënimeve  ose  trajtimeve  

çnjerëzore  ose degraduese” 

A. Pranueshmëria
Gjykata vëren se kjo ankesë nuk është haptazi e pabazuar brenda kuptimit të 

nenit 35 § 3 (a) të Konventës. Ajo vëren më tej se kjo nuk është e papranueshme 
për ndonjë arsye tjetër.Prandaj, ajo duhet të deklarohet e pranueshme.

B. Meritat
1. Parashtrimet e palëve

174. Kërkuesi u ankua se dy shtetet e paditura kishin dështuar për ti siguruar të 
drejtat e tij në përputhje me Nenin 3, veçanërisht lidhur me dispozitën e 
asistencës mjekësore dhe kushteve të ndalimit. 

175. Qeveria Moldave parashtroi se ata nuk nuk ishin në gjendje për të verifikuar 
faktet e çështjes.Si marrja e masave të përgjithshme që kishin për qëllim 
sigurimin e respektimit të të drejtave të njeriut në rajon Transdniestrian, për 
të qenë të informuar për aplikimin e depozituar në Gjykatë, ata kishin marrë 
të gjitha masat në dispozicion të tyre duke i pyetur organizatat e ndryshme 
ndërqeveritare dhe ambasadat e huaja për të ndihmuar në sigurimin e të 
drejtave të kërkuesit.

176. Sipas Qeverisë Ruse, në mungesë të çdo juridiksioni brenda kuptimit të nenit 
1 të Konventës mbi territorin Transdniestrian, ata as nuk mund të verifikonin 
faktin siç përshkruhet nga kërkuesi as të komentonin mbi meritat e ankesës 
së tij.

2. Vlerësimi i Gjykatës
177. Gjykata rithekson se neni 3 i Konventës përmban një nga vlerat më themelore 

të shoqërisë demokratike. Ai ndalon në terma absolutë torturën ose dënimet 
dhe trajtimet çnjerëzore dhe degraduese, pavarësisht nga rrethanat dhe sjellja 
e viktimës (shih, për shembull, Labita k. Italisë [GC], nr. 26772/95, § 119, 
GJEDNJ 2000-IV). Megjithatë keqtrajtimi duhet, të arrijë një nivel minimal 
ashpërsie në mënyrë që të bjerë në fushëveprimin e Nenit 3. Vlerësimi i 
këtij minimumi është relativ: varet nga të gjitha rrethanat e çështjes, siç janë 
kohëzgjatja e trajtimit, efektet e saj fizike dhe mendore dhe, në disa raste, 
seksi, mosha dhe gjendja shëndetësore e viktimës (shih, midis çështjeve të 
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tjera, Kudla k. Polonisë [GC], nr. 30210/96, § 91, GJEDNJ 2000- XI,..Peers 
kundër Greqisë, nr 28524/95, § 67, GJEDNJ 2001-III;.. Enea k. Italisë 
[GC], nr 74912/01, § 55, GJEDNJ 2009..dhe Bouyid k. Belgjikës [GC], nr. 
23380/09, § 86, KEDNJ 2015).

178. Shteti duhet të sigurojë se personi është ndaluar në kushte të cilat janë 
në përputhje për respektimin e dinjitetit njerëzor, se mënyra dhe metoda 
e ekzekutimit të masës së kufizimit të lirisë nuk nuk e nënshtron atë 
ndaj shqetësimit ose vështirësive të një intensiteti që tejkalon nivelin e 
pashmangshëm të vuajtjes së natyrshme në paraburgim. (Shih Kudla, 
cituar më lart, § 94, dhe Svinarenko dhe Slyadnev kundër Rusisë [GC], nr 
32541/08 dhe 43441/08, § 116, KEDNJ 2014 (ekstrakte)) Dhe se, duke 
pasur parasysh kërkesat praktike të burgimit, shëndetin e tij dhe mirëqenia 
janë të siguruar në mënyrë adekuate (shih Kudla, cituar më lart, § 94, dhe 
Idalov kundër Rusisë [GC], nr 5826/03, § 93, 22 maj 2012). Në shumicën e 
rasteve në lidhje me arrestimin e personave të cilët ishin të sëmurë, gjykata 
ka shqyrtuar nëse kërkuesit kanë marrë apo jo, ndihmën e duhur mjekësore 
në burg. Gjykata thekson në këtë drejtim se edhe pse neni 3 nuk i jep të 
drejtë personit të paraburgosur të lirohet “për arsye humanitare”, ajo ka 
interpretuar gjithmonë kërkesën për të siguruar shëndetin dhe mirëqenien e 
të burgosurve, ndër të tjera, si një detyrim nga ana e shtetit për të siguruar 
të burgosur me ndihmën e duhur mjekësore (shih Pakhomov k. Rusisë, nr 
44917/08, § 61, 30 shtator 2010;.... dhe Gladkiy kundër Rusisë, nr 3242/03, 
§ 83, 21 dhjetor 2010).

179. Në çështjen konkrete, Gjykata vëren se, edhe pse mjekët konsideruan se 
gjendja e kërkuesit po përkeqësohej dhe specialistët e pajisjet e nevojshme 
për ta trajtuar mungonin, autoritetet e “MRT” jo vetëm refuzuan që të 
transferonin atë në një spital civil për trajtim, por gjithashtu e ekspuan atë 
ndaj vuajtjes së mëtejshme dhe një rreziku më të rëndë për shëndetin e tij, 
duke e transferuar atë në një burg të zakonshëm më 15 shkurt 2010 (shih 
paragrafin 38 më lart). Është e padiskutueshme se kërkuesi ka vuajtur shumë 
nga sulmet e tij të astmës.Gjykata është gjithashtu e habitur nga fakti se 
sëmundja e këkuesit, ndërkohë që konsiderohej mjaft serioze për të siguruar 
transferimin në një spital civil për personat e dënuar, nuk ishte një bazë 
për një transferim të ngjashëm për një person që ishte në pritje të gjykimit 
(shih paragrafin 35 më lart). Duke pasur parasysh mungesën e ndonjë 
shpjegimi për refuzimin për t’i ofruar kërkuesit trajtimin e duhur, Gjykata 
konstaton se ndihma mjekësore e dhënë kërkuesit nuk u sigurua në mënyrë 
të përshtatshme. 

180. Gjykata do të kthehet tani në kushtet e paraburgimit të kërkuesit. Sipas tij, 
qelia ishte shumë e nxehtë, e lagësht dhe jo e ajrosur mirë, dhe nuk kishin 
akses në dritë natyrore. Ajo ishte e mbipopulluar dhe plot tym duhani, si 
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dhe insekte parazitare. Ai nuk kishte akses një tualet për orë të tëra dhe nuk 
ishte në gjendje që ti thante rroba jashtë qelisë. Ushqimi ishte i pangrënshëm 
dhe nuk kishte produkte higjiene. Gjatë ndalimit të tij ai nuk mori ndihmën 
mjekësore që e kërkonte gjendja e tij (shih paragrafët 28 deri 41 më sipër).

181. Ndërsa qeveritë e paditura nuk kanë komentuar mbi përshkrimin e dhënë 
nga kërkuesi (shih paragrafët 28 deri 38 më sipër), është konfirmuar në masë 
të madhe nga raportet e CPT dhe nga Raportuesit Special të Kombeve të 
Bashkuara në vizita në vende të ndryshme të paraburgimit në “MRT”(shih 
paragrafët 61-64 më lart). Gjykata vëren në mënyrë të veçantë se vizita e 
këtij të fundit u bë në korrik të vitit 2008, rreth katër muaj para se kërkuesi 
të merrej në paraburgim.

182. Në bazë të akteve para saj, Gjykata e gjen të vendosur se kushtet e 
paraburgimit të kërkuesit përbëjnë trajtim çnjerëzor dhe degradues brenda 
kuptimit të nenit 3, në mënyrë të veçantë për shkak të mbipopullimit të 
madh, mungesës së aksesit ndaj dritës natyrore dhe mungesës së ajrosjes të 
cilat, së bashku me tymin e duhanit dhe lagështinë në qeli, i rënduan sulmet 
e astmës së kërkuesit. 

3. Përgjegjësia e shteteve të paditura
183. Gjykata konsideron se nuk ka ndonjë ndryshim material në natyrën e 

përgjegjësisë së çdo shteti të paditur, në bazë të Konventës në lidhje me 
ankesat e ndryshme të bëra në çështjen në fjalë. Prandaj, për të njëjtat arsye 
të dhëna në lidhje me ankesën sipas nenit 5 § 1 të Konventës (shih paragrafët 
151-155 më sipër), Gjykata konstaton se nuk ka pasur shkelje të nenit 3 të 
Konventës nga ana e Republikës së Moldavisë.

184. Për të njëjtat arsye të përmendura më sipër (shih paragrafët 156-159), Gjykata 
konsideron se ka pasur shkelje të Nenit 3 të Konventës nga Federata Ruse. 

VI. PRETENDIMI PËR SHKELJE TË NENIT 8 DHE 9 
      TË KONVENTËS

185. Kërkuesi më tej u ankua se për asnjë arsye të dukshme se ai nuk kishte qenë 
në gjendje që të takonte prindërit e tij për një kohë të gjatë të konsiderueshme, 
dhe se gjatë takimeve të cilat ishin autorizuar ata nuk ishin lejuar të flisnin 
gjuhën e tyre. Ai gjithashtu ishte penguar për të parë pastorin e tij. Ai u 
mbështet në nenet 8 dhe 9 të Konventës, të cilat parashikojnë 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, 
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përveçse në shkallën e parashikuar  nga  ligji  dhe  kur  është  e  nevojshme  
në  një  shoqëri  demokratike,  në interes  të  sigurisë  publike, për mbrojtjen e 
rendit publik, shëndetit ose moralit, ose për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive 
të të tjerëve.”

Neni 9 
1. Çdokush ka të drejtën e lirisë së mendimit, të ndërgjegjes e të fesë; kjo e 

drejtë nënkupton lirinë për të ndryshuar fenë ose besimin dhe lirinë, qoftë 
individualisht ose kolektivisht, publikisht ose privatisht nëpërmjet kultit, 
mësimdhënies, praktikave dhe kryerjes së riteve.

2.  Liria e shfaqjes së fesë së tij ose besimeve të dikujt nuk mund t’i nënshtrohet 
kufizimeve të tjera,  përveç  atyre  të  parashikuara  nga  ligji  dhe  që  përbëjnë  
masa  të  nevojshme  në  një  shoqëri  demokratike në interes të sigurisë 
publike, për mbrojtjen e rendit publik, të shëndetit ose të moralit ose për 
mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive të të tjerëve.”

A. Pranueshmëria
186. Gjykata vëren se këto ankesa nuk janë të pabazuara brenda kuptimit të nenit 

35 § 3 (a) të Konventës. Ajo vëren më tej se ato nuk janë të papranueshme 
për ndonjë arsye tjetër.Prandaj ato duhet të deklarohen të pranueshme.

B. Meritat
1. Parashtrimet e palëve

187. Kërkuesi parashtroi se për një kohë të konsiderueshme gjatë hetimit ai nuk 
kishte qenë në gjendje për të takuar prindërit e tij. Kur, përfundimisht, ata 
u lejuan të takoheshin atyre ju kërkua të flisnin rusisht në vend që gjuhës së 
tyre amtare. Ai gjithashtu nuk kishte qenë në gjendje që të takonte pastorin e 
tij, dhe kur kjo u lejua në fund, një roje burgu kishte qenë i pranishëm. Nuk 
ka pasur arsye se pse këto masa të rrepta ishin zbatuar në çështjen e tij, dhe 
ajo kishte qenë në diskrecionin të hetuesit përgjegjës për çështjen penale 
kundër tij nëse do të lejonte takime të tilla.

188. Qeveria Moldave parashtroi se në pikëpamjen e kontekstit të letrës ICRC, 
(shih paragrafin 68 më sipër), ata dyshuan në vërtetësinë e kërkesës së 
kërkuesit në lidhje me takimet me prindërit e tij.

189. Qeveria Ruse nuk bëri asnjë parashtrim në këtë pikë.

2. Vlerësimi i Gjykatës
190. Gjykata përsërit se ndalimi, si çdo masë tjetër që i heq lirinë një personi, 

përfshin kufizime të natyrshme në jetën e tij private dhe familjare. Megjithatë, 
është një pjesë thelbësore e të drejtës së një të burgosuri respektimi i jetës 
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familjare dhe që autoritetet t’i mundësojnë atij ose, nëse është e nevojshme, 
ta ndihmojnë atë, për të mbajtur kontakte me familjarët e ngushtë (shih, 
midis shumë çështjeve të tjera, Messina k. Italisë ( jo 2), nr. 25498/94, §§ 
61-62, GJEDNJ 2000-X,.... Lavents k. Letonisë, nr 58442/00, § 139, 28 
nëntor 2002;.dhe Khoroshenko kundër Rusisë [GC], nr . 41418/04, § 106, 
KEDNJ 2015). Në të njëjtën kohë, Gjykata pranon se disa masa kontrolli 
mbi kontaktin të burgosurve me botën e jashtme janë të nevojshme dhe nuk 
janë në vetvete e papajtueshme me Konventën (shih Khoroshenko, cituar më 
lart, § 123).

191. Në çështjen konkrete, kërkuesi pretendoi se atij i ishin kufizuar plotësisht 
vizitat nga prindërit gjatë gjashtë muajve të parë të ndalimit. Takimi i parë 
u autorizua në 4 Maj 2009. Ai parashtroi dëshmi të kërkesave për të takuar 
prindërit e tij, të paraqitura në 5 Mars dhe 13, 16, dhe 30 Prill 2009, në 9 
Dhjetor 2009 dhe në 15 Shkurt 2010. Për më tepër, kur një takim u lejua në 
16 Shkurt 2010, kërkuesi dhe nëna kishin folur me njëri tjetrin në prezencën 
e një roje burgu dhe u ishte kërkuar që të flisnin Rusisht në vend të gjuhës 
së tyre amtare, Gjermanisht.

192. Qeveria Moldave e vuri në dyshim vërtetësinë e këtij pretendimi, duke iu 
referuar letrës nga ICRC (shih paragrafin 68 më sipër). Gjykata thekson 
se ICRC e kishte vizituar kërkuesin në Prill 2010, ndërsa kërkesa e tij i 
referohej periudhës nga 2009 deri në takimin e 16 Shkurtit 2010.Për më 
tepër, letra në të cilën u mbështet Qeveria Moldave, thjesht përmendte se 
kërkuesi kishte pasur kontakte të rregullta me familjen, pa specifikuar natyrën 
e këtyre takimeve. Në dritën e asaj çfarë u përmend më lart, Gjykata nuk sheh 
ndonjë arsye për të vënë në dyshim faktet dhe konkluzionet e paraqitura nga 
kërkuesi, se ka pasur shkelje të të drejës së tij për respektimin e jetës familjare 
brenda kuptimit të Nenit  8 § 1 të Konventës, ku ai ishte ndaluar për të parë 
prindërit e tij për një kohë të konsiderueshme. Mbetet për t’u ekzaminuar 
nëse kjo ndërhyrje ishte e justifikuar sipas paragrafit të dytë të Nenit 8.

193. Gjykata ritheskon se Nenit 8 § 2 kërkon që çdo ndërhyrje të jetë “në përputhje 
me ligjin”. Ajo thekson se kërkuesi nuk e kundërshtoi se ndërhyrja në të 
drejtat e tij sipas Nenit 8 dhe 9 kishte qënë e paligjshme sepse ishte kryer në 
përputhje me vendimet e paligjshme të gjykatave dhe autoriteteve të tjera. 
Në çdo rast, Gjykata thekson se Qeveritë te paditura nuk kanë paraqitur 
ndonjë detaj, ndërkohë që materialet e kufizuara të vëna në dispozicion nga 
kërkuesi, janë të pamjaftueshme në mënyrë që të krijohet një kuptim i qartë 
i ligjit të aplikueshëm të “MRT”. Gjykata, në këtë mënyrë, nuk është në 
një pozicion që të vlerësojë nëse ndërhyrja ishte në “përputhje me ligjin” 
dhe nëse ishte e bazuar në ndonjë kriter të qartë ose ishte në diskrecionin e 
hetuesit, siç u parashtrua nga kërkuesi. Megjithatë, thekson se nuk ka ndonjë 
arsye për të refuzuar takimet me familjarët nga dokumentat në dosje dhe 
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është e qartë se kërkuesi nuk mundej që të takonte prindërit e tij për gjashtë 
muaj pas arrestimit të tij fillestar.

194. Qeveritë e paditura nuk parashtruan ndonjë shpjegim se pse kishte qënë 
e nevojshme ndarja e kërkuesit nga familja e tij për një periudhë kaq të 
gjatë kohe. Në këtë mënyrë, nuk është treguar se ndërhyrja ndiqte një qëllim 
legjitim, siç kërkohet nga Nëni 8 § 2 i Konventës.

195. Në mënyrë të ngjashme, Gjykata e gjen të papranueshme në parim se një roje 
burgu kishte qënë prezent gjatë vizitës familjare (krohaso  Khoroshenko, 
cituar më lart, § 146). është e qartë se roja ishte atje në mënyrë specifike, në 
mënyrë që të monitorojë çfarë  po diskutojnë familjarët, duke pasur parasysh 
se ata ishin në rrezik që takimi të anullohej nëse nuk flisnin një gjuhë që ai 
e kuptonte (shih paragrafin 44 më sipër). Sërish, asnjë shpjegim nuk ishte 
dhënë se pse takimet duhet të monitoroheshin në mënyrë aq të afërt.

196. Gjykata, në këtë mënyrë konstaton se, pavarësisht faktit nëse kishte apo jo 
një bazë ligjore për ndërhyrjen në të drejtat e kërkuesit, kufizimi i vizitave 
në burg nga prindërit e tij nuk ishte në përputhje me kushtet e tjera të 
përcaktuara në Nenin  8 § 2 të Konventës. 

197. Duke u kthyer në kërkimin e kërkuesit, se ai nuk u lejua që të shihte pastorin 
Per Bergene Holm, Gjykata vëren se refuzimi i autoriteteve për të lejuar një 
të burgosur që të takojë një prift, përbën ndërhyrje në të drejtat e kërkuesit 
të garantuara nga Nenin 9 i Konventës (shih, për shembull,  Poltoratskiy k. 
Ukrainës, nr. 38812/97, § 167, GJEDNJ 2003V).

198. Kërkuesi pretendoi se pastori i cili u përpoq që ta vizitonte atë, iu refuzua 
aksesi në Qershor dhe Shtator 2009. Kjo u konfirmua nga pastori në një letër 
drejtuar Gjykatës (shih paragrafin 45 më sipër). Dy qeveritë e paditura nuk 
kanë bërë ndonjë parashtrim në këtë pikë. Gjykata nuk sheh ndonjë arsye 
që të vendosë në dyshim përshkrimin e fakteve të dhëna nga kërkuesi dhe 
pastori, dhe pranon se ka pasur ndërhyrje në të drejtën e tij të lirisë dhe fesë.

199. Sërish, nuk është e qartë nëse ka pasur një bazë ligjore për refuzimin për 
të lejuar takimet, dhe ska pasur arsye për të refuzuar këtë refuzim. Gjykata 
konsideron se nuk është treguar se ndërhyrja në të drejtat e kërkuesit ndiqte 
një qëllim legjitm ose ishte e përshatshme për atë qëllim, siç kërkohet sipas 
Nenit 9 § 2 të Konventës. 

3. Përgjegjësia e shteteve të paditura.
200. Gjykata konstaton se, për të njëjtat arsye të dhëna lidhur me ankimet e bëra 

sipas Nenit   5 § 1 të Konventës (shih paragrafët 151-155 më lart), se nuk 
ka pasur shkelje të Nenit 8 dhe 9 të Konventës nga Republika e Moldavisë. 

201. Për të njëjtat arsye si më sipër (shih paragrafin 156-159, Gjykata konstaton 
se ka pasur shkelje të Nenit 8 dhe 9 të Konventës nga Federata Ruse. 
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VII. PRETENDIMI PËR SHKELJE TË NENIT 13 TË KONVENTËS  
               NË LIDHJE ME NENET 2, 3, 5, 8, DHE 9

202. Kërkuesi u ankua më tej se ai nuk kishte pasur mjete efektive lidhur me 
kërkimet e tij sipas Nenit 2, 3, 5, 8, dhe 9 të Konventës. Ai u mbështet në 
Nenin 13 të Konventës, i cili 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.”

A. Pranueshmëria
203. Gjykata vëren se ankesa në bazë të nenit 13 e marra në lidhje me nenet 2, 3, 

5, 8 dhe 9 nuk është haptazi e pabazuar brenda kuptimit të nenit 35 § 3 (a) të 
Konventës. Ajo vëren më tej se kjo kërkesë nuk është e papranueshme për 
ndonjë arsye tjetër. Prandaj, ajo duhet të deklarohet e pranueshme.

B. Meritat
1. Parashtrimet e palëve

204. Kërkuesi parashtroi se ai nuk kishte pasur mjete për të siguruar të drejtat e tij 
para organeve të autoriteteve të “MRT”, dhe qeveritë e paditura nuk kishin 
treguar ndonje mjet juridik të cilin ai duhe ta kishte shterruar. 

205.Qeveria Moldave parashtroi se kërkuesi kishte pasur në dispozicion mjetet 
e zakonshme të mundshme në Moldavi, ku gjykatat, prokuroritë, noteritë 
dhe kështu me radhë ishin krijuar për qëllime specifike të mbrojtjes së të 
drejtave dhe interesave të personave që jetonin në rajonin Transdniestrian.

206. Federata Ruse nuk bërë ndonjë parashtrim në lidhje me këtë pikë.

2. Vlerësimi i Gjykatës
207. Gjykata vëren se efekti i Nenit 13, është t’u kërkojë dispozitave të brendshme, 

lejimin e autoriteteve kompetente kombëtare që të përballen me thelbin e 
ankesës përkatëse të Konventës dhe të japin ndihmën e përshtatshme, edhe 
pse Shteteve Kontraktuese u është dhënë një liri veprimi për mënyrën në 
të cilën ato i përmbushin detyrimet e tyre në bazë të kësaj dispozite (shih 
Chahal k. Mbretërisë së Bashkuar, 15 nëntor 1996, § 145, Reports 1996 -V). 
Mjetet juridike të kërkuara nga neni 13 duhet të jetë “efektive” si në praktikë 
dhe në ligj. Megjithatë, mjete të tilla janë të nevojshme vetëm për ankesat që 
mund të konsiderohen si të “argumentuara” sipas Konventës (shih De Souza 
Ribeiro k. Francës [GC], nr. 22689/07, § 78, GJEDNJ 2012, dhe Qendra 
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për Burime Ligjore në emër të Valentin Kampeanu k. Rumanisë [GC], nr. 
47848/08, § 148, GJEDNJ 2014).

208. Gjykata vëren se nuk është i nevojshëm shqyrtimi i ankesës sipas nenit 2 të 
Konventës veç e veç, duke pasur parasysh se faktet e çështjes u shqyrtuan 
më shumë në mënyrë të përshtatshme në bazë të nenit 3 (shih paragrafin 
171 më lart). Në mënyrë të ngjashme, nuk e gjen të nevojshme shqyrtimin 
veç e veç nëse kërkimi i tij në bazë të nenit 2 ishte i argumentueshëm për 
qëllime të nenit 13 siç do të ketë të bëjë në çdo rast me Nenin 3. Gjykata 
vëren se kërkimi i kërkuesit në bazë të Neni 3, si dhe sipas neneve 5, 8 dhe 
9 të Konventës ishin të diskutueshme. Megjithatë, sa i përket  kërkimit të 
kërkuesit sipas nenit 5 § 1, Gjykata vëren se neni 5 § 4, të cilin gjykata nuk 
e konsideroi të nevojshme për ta shqyrtuar veçmas në rrethanat e çështjes 
(shih paragrafin 163), është lex specialis në lidhje me nenin 13.

209. Prandaj, kërkuesi kishte të drejtë për mjete efektive të brendshme brenda 
kuptimit të nenit 13 në lidhje me ankesat e tij sipas neneve 3, 8 dhe 9 të 
Konventës. Prandaj, Gjykata do të shqyrtojë nëse një mjet i tillë ishte në 
dispozicion të kërkuesit.

210. Për sa i përket  ankesave të kërkuesit kundër Moldavisë, Gjykata i referohet 
konsideratave të përcaktuara më lart në lidhje me kundërshtimin e qeverisë 
Moldave për mosshterrimin të mjeteve të brendshme, që çuan atë në 
përfundimin se procedimi për dëmet të cilin kërkuesi mund t’i kishte ndjekur 
para Gjykatave Moldave, nuk mund të konsiderohet si një mjet efektiv në 
lidhje me ndonjë nga ankesat e tij (shih paragrafët 115-121) të sipërcituara.

211. Për aq sa kërkuesi ankohet kundër Rusisë, Gjykata rithekson se në rrethana 
të caktuara kërkuesve mund t’u kërkohet shterrimi i mjeteve efektive në 
dispozicion në një entitet të panjohur (shih Demopoulos dhe të tjerë, cituar 
më lart, §§ 89 dhe 92-96). Megjithatë, nuk ka asnjë indikacion në dosje, dhe 
Qeveria ruse nuk e ka pretenduar, se ekzistonte ndonjë mjet juridik efektiv në 
dispozicion të kërkuesit në “MRT” në lidhje me ankesat e lartpërmendura.

212. Prandaj, Gjykata konkludon se kërkuesi nuk kishte ndonjë mjet efektiv në 
lidhje me ankesat e tij sipas neneve 3, 8 dhe 9 të Konventës. Si pasojë, 
Gjykata duhet të vendosë nëse ndonjë shkelje e nenit 13 mund t’i atribuohet 
ndonjërit prej Shteteve të paditura.

3. Përgjegjësia e shteteve të paditura
(a) Republika e Moldavisë

213. Gjykata vëren që në fillim se natyra e detyrimeve pozitive për t’u plotësuar 
nga ana e Republikës së Moldavisë (shih paragrafët 99 dhe 100 më lart) 
nuk kërkon pagesën e kompensimit për shkeljet nga ana e “MRT”. Prandaj, 
refuzimi i kundërshtimit paraprak lidhur me mosshterimin e mjeteve të 
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brendshme për shkak të mungesës së të drejte të provuar për kompensimin 
nga autoritetet moldave për shkelje të të drejtave të Konventës nga “MRT” 
(shih paragrafët 115-121 më sipër) nuk ka ndonjë efekt në analizën e 
Gjykatës lidhur me përmbushjen e detyrimeve pozitive nga ana e Republikës 
së Moldavisë.

214. Gjykata konsideron se do të ishte kontradiktore për të që të konkludojë 
se Moldavia, ndërkohë që nuk ka mjete për kontrollimin e veprimeve të 
autoriteteve “MRT”, duhet të konsiderohet përgjegjëse për paaftësinë e saj 
për të zbatuar çdo vendim të marrë nga autoritetet Moldave në territorin 
nën kontrollin efektiv të “MRT”. Gjykata rithekson se detyrimet pozitive 
në ngarkim të Moldavisë ishin përdorimi të gjitha mjeteve ligjore dhe 
diplomatike në dispozicion për të për të vazhduar garantimin dhe gëzimin 
e të drejtave dhe lirive të përcaktuara në Konventë për ata ata që jetojnë 
në rajonin Transdniestrian (shih paragrafin 100 më lart).Prandaj, “mjetet 
juridike”, të cilat Moldavia duhet t’i ofrojë kërkuesit konsistojnë në bërjen 
të mundur që ai të informojë autoritetet Moldave për detajet dhe gjendjen 
e tij dhe të qëndrojnë të informuar për veprimet e ndryshme ligjore dhe 
diplomatike të marra.

215. Në lidhje me këtë, Gjykata vëren se Moldavia ka krijuar një grup autoritetesh 
gjyqësore, hetimore dhe civile të shërbimeve të cilat punojnë paralelisht me 
ato të krijuara nga “MRT” (shih paragrafin 205 më lart). Ndërsa efektet e çdo 
vendimi të marrë nga këto autoritete moldave mund të ndihen vetëm jashtë 
rajonit Transdniestrian, ata kanë funksionin e mundësimit të çështjeve që të 
sillen në mënyrë të duhur para autoriteteve Moldave, të cilat pastaj mund të 
nisin hapat diplomatike dhe ligjore në përpjekje për të të ndërhyrë në raste të 
veçanta, në veçanti duke i bërë thirrje Rusisë të përmbushë detyrimet e veta 
sipas Konventës, në trajtimin e saj të “MRT” dhe vendimeve të marra atje.

216. Në dritën e asaj që u përmend më sipër, Gjykata vlerëson se Republika e 
Moldavisë ka bërë procedurat në dispozicion të kërkuesit proporcionale me 
aftësinë e saj të kufizuar për të mbrojtur të drejtat e kërkuesit. Në këtë mënyrë  
ajo i ka përmbushur detyrimet e saj pozitive. Prandaj, Gjykata konstaton se 
nuk ka pasur shkelje të nenit 13 të Konventës nga ana e këtij shteti.

(b) Federata Ruse
217. Në çështjen konkrete, Gjykata konstaton se Federata Ruse vazhdon të ushtrojë 

kontroll efektiv mbi “MRT” (shih paragrafin 110 më lart). Në këtë mënyrë, 
në përputhje me jurisprudencën e saj, nuk është e nevojshme të përcaktohet 
nëse Rusia ushtron kontroll të detajuar mbi politikat dhe veprimet e organeve 
vartëse lokale. Përgjegjësia e Rusisë angazhohet në bazë të mbështetjes së 
saj të vazhdueshme ushtarake, ekonomike dhe politike për “MRT”, e cila në 
rast të kundërt nuk do të mund të mbijetonte. 
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218. Në munges të ndonjë parashtrimi nga Federata Ruse për sa i përket mjeteve 
në dispozicion të kërkuesit, Gjykata konkludon se ka pasur shkelje nga 
Federata Ruse të Nenit 13 në lidhje me Nenet 3, 8 dhe 9. 

VII. PRETENDIMI PËR SHKELJE TË NENIT 17 TË KONVENTËS

219. Së fundi, kërkuesi u ankua për shkelje të nenit 17 të Konventës nga të dy 
shtetet e paditura për shkak të tolerancës së tyre ndaj regjimit të paligjshëm 
të instaluar në “MRT”, i cili nuk njihte asnjë të drejtë të përcaktuar në 
Konventë. Neni 17 parashikon si më poshtë:

“Asnjë nga dispozitat e kësaj Konvente nuk mund të interpretohet se i jep një 
Shteti, grupimi ose individi, të drejtë që të përfshihet në ndonjë veprimtari ose 
të kryejë ndonjë akt që synon cënimin e të drejtave dhe lirive të përcaktuara në 
këtë Konventë ose kufizime më të gjera të këtyre të drejtave ose lirive sesa është 
parashikuar në Konventë.”
220.Qeveria moldave parashtroi se Moldavia nuk e kishte toleruar kurrë krijimin dhe 

ekzistencën e vazhdueshme të “MRT”, dhe kishte bërë thirrje të vazhdueshme 
për restaurimin e demokracisë, sundimit të ligjit dhe të të drejtave të njeriut në 
rajonin Transdniestrian. Moldavia nuk kishte kërkuar kurrë që të vepronte 
në një mënyrë që synonte shkatërrimin e të drejtave dhe lirive të mbrojtura 
nga Konventa, ose vendosjen e kufizimeve të reja të këtyre të drejtave.

221. Qeveria Ruse nuk bëri ndonjë parashtrim në këtë pikë.
222. Gjykata vëren se neni 17 i Konventës mund të aplikohet vetëm në lidhje 

me dispozitat thelbësore të Konventës. Për aq sa i referohet grupeve dhe 
individëve, qëllimi i saj është që të bëjë të pamundur për ta që të nxjerrin nga 
Konventa të drejtën për t’u angazhuar në ndonjë aktivitet ose për të kryer 
ndonjë veprim që synon shkatërrimin e ndonjë prej të drejtave dhe lirive të 
përcaktuara në Konventë (shih Lawless k. Irlandës (meritat), 1 korrik 1961 
§ 7, Seria A nr. 3, dhe Orban dhe të tjerë kundër. Francës, nr.20985/05, § 
33, 15 janar 2009). Për aq sa i referohet shtetit, neni 17 është mbështetur në 
pretendimin se një shtet ka vepruar në një mënyrë që synon shkatërrimin 
e ndonjë prej këtyre të drejtave dhe lirive ose kufizimin e tyre në një masë 
më të madhe nga ajo që është parashikuar në Konventa (shih, për shembull, 
Engel dhe të tjerë kundër Holandës, 8 qershor 1976 § 104, Seria A nr. 22).

223. Gjykata konsideron se kërkimi, siç është formuluar nga kërkuesi, duke 
pretenduar shkelje të nenit 17 për shkak të tolerancës së shteteve të padituara 
ndaj “MRT”, bie jashtë fushëveprimit të këtij neni. Në çdo rast, Gjykata 
konstaton se nuk ka prova për të sugjeruar se secili nga shtetet e të paditura, 
kishte për qëllim shkatërrimin e ndonjë prej të drejtave në të cilat ishte 
mbështetur kërkuesi në çështjen në fjalë, ose të kufizonin ndonjë prej këtyre 
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të drejtave në një masë më të madhe nga ajo e parashikuar në Konventë.
Si rrjedhojë, ky kërkim është haptazi i pabazuar dhe duhet të rrëzohet në 

përputhje me nenin 35 §§ 3 (a) dhe 4 të Konventës.

IX. APLIKIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

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 pasuror
225. Kërkuesi pretendoi 74,538 euro (EUR) në lidhje me dëmin pasuror. Kjo 

përfshinte koston e mjekimeve, ushqimit dhe rrobave të sjella atij në burg, 
si dhe paratë tashmë të paguar (shih paragrafin 22 më lart), ose që mund të 
paguhen nga prindërit e tij nga shitja e apartamentit të tij, për ti ripaguar 
palës së tretë dëmet e akorduara nga “Gjykata Popullore e Tiraspolit”, si 
pjesë e dënimit të kërkuesit.

226. Qeveria Moldave parashtroi se në mungesë të ndonjë shkelje nga Republika 
e Moldavisë të ndonjë prej të drejtave të Konventës, nuk duhej paguar ndonjë 
kompensim.Në çdo rast, nuk kishte asnjë lidhje shkakësore midis shkeljeve të 
ankuara dhe humbjes ose humbjeve të mundshme të pasurive të patundshme.

227. Qeveria ruse parashtroi se ajo nuk mund të detyrohet të paguajë kompensim, 
duke qënë se nuk mund të konsiderohet përgjegjëse për shkeljen e të 
drejtave të kërkuesit. Në çdo rast, ishte e pamundur për t’i verifikuar shumat 
e pretenduara, të cilat për më tepër janë të tepruara.

228. Gjykata vëren se nuk ka konstatuar se Republika e Moldavisë është 
përgjegjëse për ndonjë shkelje të Konventës në çështjen në fjalë. Prandaj, 
nuk duhet të bëhet ndonjë akordim shpërblimi lidhur me këtë shtet të paditur.

229. Gjykata vëren se ajo ka konstatuar shkelje nga ana e Federatës Ruse të neneve 
3, 5 § 1, 8, 9 dhe 13 të Konventës. Megjithatë, Gjykata nuk gjen ndonjë lidhje 
shkakësore ndërmjet shkeljes së këtyre dispozitave dhe pagesës së ndonje 
shume parash lidhur me dënimin e kërkuesit.Në këtë kontekst ajo vëren nuk 
është bërë ndonjë kërkesë sipas nenit 6 dhe se dënimi i kërkuesit nuk u shqyrtua 
si pjesë e çështjes në fjalë.Prandaj hedh poshtë këtë pjesë të kërkesës.

230. Në anën tjetër, ajo i akordon kërkuesit 5,000 euro në lidhje me koston e 
ilaçeve dhe trajtimin e tij pas lirimit nga burgu dhe koston e ushqimeve dhe 
veshjeve të cilat burgu nuk mundi ti siguronte, që duhet të paguhen nga 
Federata Ruse.
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B. Dëmi jopasuror 
231. Kërkuesi pretendoi 50,000 euro në lidhje me dëmin jopasuror për kompensim 

e vuajtjeve e shkaktuara atij.
232. Qeveria Moldave parashtroi se shuma e pretenduar ishte e tepruar.
233. Qeveria Ruse ka bërë të njëjtin parashtrim me atë në paragrafin 227 më lart. 
234. Gjykata vëren se ka konstatuar se Moldavia nuk ishte përgjegjëse për 

ndonjë shkelje të të drejtave të kërkuesit të mbrojtura nga Konventa në 
çështjen konkrete. Prandaj, lidhur me këtë shtet nuk do të akordohet ndonjë 
kompensim për dëm jopasuror ndaj kërkuesit.

235. Duke pasur parasysh shkeljet nga ana e Federatës Ruse të konstatuara 
më lart dhe shkallën e tyre, Gjykata vlerëson se një shpërblim për dëmin 
jopasuror është i justifikuar në këtë çështje. Duke bërë një vlerësim mbi 
baza të barabarta, Gjykata i jep kërkuesit 20,000 EUR, që duhet të paguhen 
nga Federata Ruse.

C. Kostot dhe shpenzimet
236. Kërkuesi pretendoi edhe 1,575 euro për kostot dhe shpenzimet para gjykatave 

të brendshme dhe 14,850 euro për ato para Gjykatës. Ai u mbështet në faturat 
për shumat e paguara në nivel kombëtar dhe në një kontratë me avokatët që e 
përfaqësonin atë para Gjykatës, e cila përfshinte një listë të detajuar të orëve 
të shpenzuara për çështjen (99 orë në një normë për orë prej 150 EUR).

237. Qeveria Moldave konsideroi se si numri i orëve që avokatët kishin punuar 
për çështjen dhe shuma e pretenduar ishin të tepruara.

238. Qeveria Ruse argumentoi se, duke pasur parasysh se avokati i kërkuesit ishte 
mbështetur kryesisht në vendimin Ilaşcu dhe të tjerë dhe duhet të kryente 
vetëm disa kërkime shtesë të kufizuara, shuma pretenduar për shpenzimet 
ligjore ishte e tepruar.

239. Gjykata vëren se ka konstatuar se Moldavia nuk ishte përgjegjëse për ndonjë 
shkelje të të drejtave të kërkuesit të mbrojtura nga Konventa në çështjen 
konkrete. Prandaj, nuk duhet akorduar ndonjë kompensim për kostot dhe 
shpenzimet, ndaj kërkuesit në lidhje me këtë shtet të paditur.

240. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një kërkues ka të drejtën e rimbursimit 
të kostove dhe shpenzimeve vetëm në masën që tregon se këto ishin vërtet 
të nevojshme të paguheshin dhe ishin të arsyeshme për sa i përket shumës. 
Në çështjen në fjalë, duke pasur parasysh  dokumentet në posedim të tij dhe 
kriteret e mësipërme, Gjykata çmon të arsyeshme të caktojë shumën e 4,000 
EURO për mbulimin e shpenzimeve në të gjithë nivelet, që duhet të paguhet 
nga Federata Ruse.
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D. Interesi për mos pagesë
241. Gjykata çmon të përshtatshme që interesi për mos pagesë duhet të bazohet 

në normën marzhinale të huadhënies të Bankës Qendrore Europiane, të cilës 
duhet t’i shtohen tre pikë për qind.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA,
1.  Mban qëndrimin, unanimisht, se faktet e ankuara nga kërkuesi bien brenda 

juridiksionit të Republikës së Moldavisë;
2.  Mban qëndrimin, gjashtëmbëdhjetë vota pro dhe një kundër, se faktet e 

ankuara nga kërkuesi bien brenda juridiksionit të Federatës Ruse dhe hedh 
poshtë kundërshtimet e Qeverisë Ruse për papajtueshmërinë ratione personae 
dhe ratione loci;

3.  Hedh poshtë, unanimisht, kundërshtimin e Qeverisë Moldave për 
mosshterrimin e mjeteve gjyqësore të brendshme;

4. Deklaron, unanimisht, kërkimin sipas Nenit 17 të Konventës si të 
papapranueshëm dhe pjesën tjetër e kërkimint të pranueshme;

5.  Mban qëndrimin, unanimisht, se nuk është i nevoshëm shqyrtimi veçmas i 
kërkimeve sipas Nenit 2 të konventës, as vetëm dhe as në lidhje me Nenin 13.

6.  Mban qëndrimin, gjashtëmbëdhjetë vota pro dhe një kundër, se nuk ka pasur 
shkelje të Nenit 3 të Konventës nga Republika e Moldavisë;

7.  Mban qëndrimin, gjashtëmbëdhjetë vota pro dhe një kundër, se ka pasur 
shkelje të Nenit 3 të Konventës nga Federata Ruse;

8.  Mban qëndrimin, gjashtëmbëdhjetë vota pro dhe një kundër, se nuk ka pasur 
shkelje të Nenit  5 § 1 të Konventës nga Republika e Moldavisë;

9.  Mban qëndrimin, gjashtëmbëdhjetë vota pro dhe një kundër, se ka pasur 
shkelje të Nenit 5 § 1 të Konventës nga Republika e Moldavisë;

10. Mban qëndrimin, unanimisht, se nuk është i nevojshëm shqyrtimi veçmas i 
kërkimit sipas Nenit 5 § 4 të Konventës;

11. Mban qëndrimin, gjashtëmbëdhjetë vota pro dhe një kundër, se nuk ka pasur 
shkelje të Nenit 8 nga Republika e Moldavisë;

12. Mban qëndrimin, gjashtëmbëdhjetë vota pro dhe një kundër, se ka pasur 
shkelje të Nenit 8 të Konventës nga Federata Ruse;

13. Mban qëndrimin, gjashtëmbëdhjetë vota pro dhe një kundër, se nuk ka pasur 
shkelje të Nenit 9 të Konventës nga Republika e Moldavisë;

14. Mban qëndrimin, gjashtëmbëdhjetë vota pro dhe një kundër, se ka pasur 
shkelje të Nenit 9 të Konventës nga Federata Ruse;

15. Mban qëndrimin, gjashtëmbëdhjetë vota pro dhe një kundër, se nuk ka pasur 
shkelje nga Republika e Moldavisë të Nenit 13 të Konventës në lidhje me 
Nenin 3, 8, dhe 9;
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16. Mban qëndrimin, gjashtëmbëdhjetë vota pro dhe një kundër, se ka pasur 
shkelje nga Federata Ruse të Nenit 13 të Konventës i marrë në lidhje me 
Nenet 3, 8 dhe 9;

17. Mban qëndrimin, gjashtëmbëdhjetë vota pro dhe një kundër,

(a) se Federata Ruse duhet t’i paguajë kërkuesit, brenda tre muajve shumat e 
mëposhtme: 

(i)  5.000 EURO (pesë mijë euro), plus çdo taksë që mund të jetë e 
tatueshme në lidhje me dëmin financiar;

(ii)  20,000 EURO  (njëzet mijë euro), plus çdo taksë që mund të jetë e 
tatueshme, në lidhje me dëmin jopasuror;

(iii)  4.000 EURO (katër mijë euro), plus çdo taksë që mund të jetë në 
ngarkim të kërkuesit, në lidhje me kostot dhe shpenzimet;

(b) se nga kalimi i afatit tre mujor të lart përmendur, deri në shlyerje, interesi 
i thjeshtë do të jetë i pagueshëm mbi shumat e mësipërme në një normë të 
barabartë me normën marzhinale të huadhënies të Bankës Qendrore Europiane 
gjatë periudhës së mospagimit, plus tre për qind;

18. Hedh poshtë, unanimisht, pjesën e mbetur të kërkimit për një shpërblim 
të drejtë.

Bërë në Anglisht dhe në Frengjisht, dhe njoftuar në seancë publike në 
Gjykatën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, në 23 Shkurt 2016.

Søren Prebensen                  Guido Raimondi 
Zëvëndës Regjistruesi                     President

Në përputhje me me nenin 45 § 2 të Konventës dhe Rregullën 74 § 2 të 
Rregullores së Gjykatës, opinionet e mëposhtme të pakicë i janë bashkëngjitur 
këtij vendimi:

(a) Mendimi paralel i Gjyqtarit López Guerra;
(b) Mendimi i pakicës i Gjyqtarit  Dedov

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



429

MENDIMI PARALEL I GJYQTARIT LÓPEZ GUERRA

Unë jam dakort me vendimin e Dhomës së Madhe. Megjithatë, në lidhje me 
konstatimin për një shkelje të nenit 5 § 1 të Konventës në lidhje me mënyrën në të 
cilën ndodhi arrestimi dhe ndalimi i kërkuesit, unë duhet të shpreh mospajtimin 
tim me arsyetimin në paragrafët 145 të 148 të vendimit. Sipas mendimit kishte 
baza të mjaftueshme për konstatimin e një shkelje të Konventës, pa nevojën për 
të formuluar në këta paragrafë çfarë përbën pavlefshmëri të përgjithshme të të 
gjithë sistemit gjyqësor të rajonit Transdniestrian.

Sipas vlerësimit tim, dhe kjo në të vërtetë në dukje është nënvizuar si një 
argument mbështetës në paragrafin 149 të vendimit, rrethanat në të cilat kërkuesi 
u arrestua dhe arrestimi i tij u urdhërua dhe zgjatja e dënimit çuan në përfundimin 
se të drejtat e tij sipas Nenit 5 § 1 ishin shkelur. Siç tregohet në rrethanat e 
çështjes, kërkuesi u mbajt në paraburgim fillimisht për një periudhë të pacaktuar, 
dhe në dy raste as kërkuesi  dhe as avokati i tij nuk ishin të pranishëm në seancat 
në apel para “Gjykatës së Lartë të MRT” në procedurat për të kundërshtuar 
urdhërat e ndalimit.

Duke pasur parasysh këto rrethana, të cilat ishin në mënyrë të qartë në 
kundërshtim me garancitë e Konventës për ndalimin, nuk nuk ishte e nevojshme 
justifikimi i konstatimeve të Gjykatës për shkelje duke thënë në mënyrë 
kategorike, se as gjykatat e “MRT” dhe as ndonjë autoritet tjetër i “MRT” nuk 
mund të urdhërojnë në mënyrë të ligjshme, arrestimin e kërkuesit ose ndalimit 
(shih paragrafin 150 të vendimit). Ky konkluzion i përgjithshëm jo vetëm që 
është i pambështetur në informacionin që kemi në dispozicion, por gjithashtu 
mund të çojë në pasoja të papranueshme.

Pavlefshmëria në mënyrë të përgjithshme e sistemit gjyqësor të “MRT” 
duket se është rezultat i arsyetimit negativ: është mungesa e burimeve zyrtare 
të informacionit që bën Dhomën e Madhe të konstatojë se “nuk është në gjendje 
të verifikojë” (§ 147) nëse gjykatat e “MRT” i përmbushnin kërkesat pavarësisë 
që rrjedhin nga Konventa. Duke vazhduar me këtë arsyetim negativ, Dhoma e 
Madhe arrin në përfundimin se “nuk ka asnjë bazë për të supozuar se ekziston një 
sistem që pasqyron një traditë gjyqësore në përputhje me Konventën në këtë rajon”, 
ndërsa gjithashtu pranon mungesën e një analize të thellë të sistemi ligjor të “MRT”.

Më duket shumë e vështirë për të vlerësuar me siguri nëse një sistem i tërë 
gjyqësor është në shkelje të Konventës në bazë të këtyre provave të pamjaftueshme. 
Por në këtë çështje, ky lloj vlerësimi paraqet një problem shtesë: nëse merret me 
pasojat e saj logjike, konstatimet e Gjykatës nënkuptojnë se çdo urdhër arrestimi 
ose ndalimi i lëshuar në lidhje me çdo person, për çfarëdo arsyje, nga ana e 
autoriteteve të “MRT” (edhe në rastet e krimeve të rënda ose të rrezikimit të 
shoqërisë, personave apo pronës) duhet të konsiderohet në kundërshtim me 
Konventën, në pikëpamjen e  vlerësimit të Dhomës së Madhe, për një mungesë 
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të përgjithshme të pavarësisë gjyqësore. Arsyetimi që ka rezultuar në këtë 
përfundim ekstrem (i cili është i pashmangshëm në kushtet e vendimit) është i 
pambështetur në prova dhe i panevojshëm për konstatimet e shkeljes së nenit 5 § 
1 të të drejtave të ankuesit, dhe duhet për këtë arsye, të ishte përjashtuar nga teksti 
i vendimit të Dhomës së Madhe.

MENDIMI I PAKICËS I GJYQTARIT DEDOV

1. Unë e pranoj se veprimet e autoriteteve të MRT në lidhje me kërkuesin nuk i 
përmbushin standardet e Konventës dhe jam dakord me analizën e bërë nga 
Gjykata. Megjithatë, më vjen keq që nuk mund të pajtohen me përfundimin 
e Gjykatës në lidhje me juridiksionin e Federatës Ruse mbi territorin 
Transdniestrian dhe përgjegjësinë e vetme të Federatës Ruse për shkeljet e 
kryera nga autoritetet Transdniestriane.

Qasja e kontrollit efektiv
2.  Duke ndjekur parimet e përgjithshme të përcaktuara në Catan dhe të Tjerë 

k. Republikës së Moldavisë dhe Rusisë ([GC], nr. 43370/04, 8252/05 dhe 
18454/06, § 66, GJEDNJ 2012), Gjykata vuri në dukje se nuk ka dëshmi për 
ndonjë pjesëmarrje të drejtpërdrejtë nga agjentët rusë në masat e marra kundër 
ankuesit. Megjithatë, Gjykata ka konstatuar se Rusia ushtron kontroll efektiv 
mbi MRT ndërmjet mbështetjes së vazhdueshme, ushtarake, ekonomike dhe 
politike për atë entitet, i cili përndryshe nuk mund të mbijetonte. Kjo çoi 
Gjykatën në përfundimin se Rusia mban përgjegjësi për shkeljet e kryera 
sipas Konventës në territorin Transdniestrian.

3.  Duke pasur parasysh se mbështetja në vetvete nuk përbën një kontroll efektiv, 
dhe në vijim të mendimit e pakicës së gjykatësit Kovler bashkangjitur 
vendimit Catan, cituar më lart, unë nuk jam i sigurt se ky qëndrim i Gjykatës 
është i bazuar. Fakti është se Federata Ruse nuk e ka iniciuar pavarësinë e 
MRT.Rusia i ka siguruar MRT mbështetje ushtarake për të garantuar paqe dhe 
siguri në rajonin kufitar për shkak të konfliktit Transdniestrian ushtarak, pa 
asnjë qëllim për marrjen e kontrollit efektiv mbi MRT.

4. Nuk ka asnjë dëshmi të ndonjë pjesëmarrje të drejtpërdrejtë nga agjentët 
rusë në masat e marra kundër kërkuesit. Gjithashtu nuk ka ndonjë dëshmi 
të përfshirjes Ruse në miratimin e politikës të MRT lidhur me trajtimin 
mjekësor të të burgosurve apo kushtet e ndalimit në përgjithësi. Megjithatë, 
Gjykata ka ndjekur qëndrimin e mbajtur më parë në çështje të tjera të 
rajonitTransdniestrian, ku përcaktohet se Rusia ushtron kontroll efektiv 
mbi MRT ndërmjet mbështetjes së vazhdueshme ushtarake, ekonomike dhe 
politike për atë entitet, i cili përndryshe nuk mund të mbijetomte. Për më tepër, 
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nduke mbajtur një qëndrim të tillë, Gjykata po inkurajon autoritetet ruse për të 
vendosur kontroll efektiv në MRT nëpërmjet veprimtarisë së agjentëve të tyre, 
të cilat kanë refuzuar në mënyrë të qartë për të bërë.Qasja e Gjykatës në çështjet 
e MRT nuk është e pranueshme për shkak të zbatimit të gabuar të parimeve të 
përgjithshme të juridiksionit ekstraterritorial në rrethanat e konfliktit në rajon 
(siç është përmendur në paragrafin 1 të opinionit).Në çështjen e Chiragov 
dhe të tjerët k. Armenisë ([GC], nr. 13216/05, 16 qershor 2015), gjykatësi 
Pinto de Albuquerque ka shprehur një mendim mospajtues duke kritikuar 
konkluzionet e Gjykatës në lidhje me juridiksionin e Armenisë mbi rajonin e 
Nagorno-Karabakut, duke argumentuar se mbështetja ushtarake, ekonomike 
dhe politike nuk legjitimon një prezumim ligjor të kontrollit efektiv. E njëjta 
metodë mund të aplikohet në çeshtjen e rajonit Transdniestrian.

5.  Çdo diskutim për kontrollin efektiv të bazuar në mbështetjen e përgjithshme, 
pa përfshirjen e agjentëve të shtetit është, sipas mendimit tim, spekulues, të 
cilin asnjë gjykatë, si një institucion i fuqishëm, nuk mund ta adoptojë. Për 
më tepër, çdo diskutim i natyrës së separatiste të “regjimit” ose “mbështetjes” 
për atë “regjim” (fshehur pas termit “traditë ligjore”) gjithashtu përbën thjesht 
spekulim, duke qënë se nuk ka prova të dhunës masive ndaj civilëve si një 
pengesë për vetëvendosje. Megjithatë, Gjykata ka konstatuar se autoritetet 
Transdniestrian nuk kanë legjitimitet. Kjo e bën situatën akoma më keq, 
dhe e bën çdo kompromis të bazuar në vetëvendosje/autonomi pothuajse 
të pamundur për t’u arritur. Një çështje në vetvete nuk mund të përdoret si 
provë  për të arritur në përfundimin se një traditë të tërë ligjore nuk është 
në përputhje sistemin e të drejtave të njeriut, sidomos kur krahasohet me 
traditën juridike anglosaksone, pasi kjo do të thotë se tradita në fjalë është 
krejtësisht e paligjshme. Ky koncept nuk mund të arrijë asgjë tjetër përveçse 
të fyejë popullin eTransdniestrinë dhe të gjitha ishrepublikat sovjetike të cilat 
janë të njohura sipas të drejtës ndërkombëtare, duke përfshirë edhe konventat 
ndërkombëtare mbi të drejtat themelore të njeriut, para anëtarësimit të tyre 
në Këshillin të Evropës. Është e vetëkuptueshme se një shoqëri thjesht nuk 
mund të mbijetojnë pa aplikimin e standardeve minimale të drejtave të njeriut 
dhe një perceptim të drejtësisë, edhe pse tradita ligjore mund që pa dyshim të 
ketë një ndikim vendimtar në cilësinë e jetës.

Problemi i vetëvendosjes
6.  Edhe pse Rusia nuk e ka njohur zyrtarisht pavarësinë e MRT në kontekstin 

e procesit të njohjes ndërkombëtare të shtetit të ri, autoritetet Ruse kanë 
shprehur vazhdimisht respektin e tyre për të drejtën e popullit Transdniestrian 
për vetëvendosje. Unë dua të theksoj se problemi Transdniestrian nuk është 
trajtuar nga bashkësia ndërkombëtare (duke përfshirë, para së gjithash, nga 
Këshilli i Evropës), nga pikëpamja e vetëvendosjes.
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7.  Unë besoj se vendimi i Gjykatës se duhet të inkurajojë, jo Federatën Ruse, 
por komunitetin ndërkombëtar dhe së fundi Republikën e Moldavisë, për 
të marrë kontrollin efektiv, nuk është i mundur, pa zgjidhjen e problemit 
kryesor. Megjithatë gjykata, sipas mendimit tim, ka dështuar në çështjet 
Transdniestrian (Ilaşcu dhe të Tjerë, Catan dhe të tjerë dhe Ivantoc dhe të 
tjerë, të përmendura në gjykim), si dhe në çështje konkrete, për të vendosur 
parimet e vetëvendosjes dhe shkëputja pas rënies së Bashkimit Sovjetik.

8.  Pa një vlerësim të tillë të ngjarjeve dhe pa kuptuar burimet e konfliktit, është 
e pamundur për të përcaktuar problemin, për të vendosur të vërtetën dhe, 
në fund të fundit, për të gjetur një zgjidhje. Në të gjitha rastet e mëparshme 
për rajonin Transdniestrian. Analiza e Gjykatës ka qenë shumë e ngushtë 
dhe subjektive. Në Chiragov, cituar më lart, Gjykata u kritikua për herë të 
parë, nga gjykatësi Pinto de Albuquerque, për mundësinë e humbur për të 
adresuar këtë çështje në lidhje me shkëputjen e rajonit Nagornom Karabak 
pas pavarësisë së ish republikave sovjetike të Azerbajxhanit dhe Armenisë. 
Gjykatësi Pinto de Albuquerque ngriti çështjen e zhvillimit të parimit të 
vetëvendosjes “në një kontekst jokolonial”, dhe unë do ta përcaktoj më tej në 
kontekstin post sovjetik.

9. Është thjesht një çështje zgjedhje dhe strategjie ligjore nëse është e 
mjaftueshme për të mbrojtur të drejtat dhe liritë themelore të atyre që jetojnë 
në rajon ndërmjet Kushtetutës së MRT apo nëse këto të drejta dhe liri duhet 
të mbrohen nga sistemi i Konventës. Unë jam në favor të opsionit të dytë, 
por kjo detyrë mund të arrihet vetëm nëpërmjet procesit të vetëvendosjes, 
me qëllim që t’i ofrohet popullsië Transdniestrian një shkallë autonomie në 
kuadër të sovranitetit Moldav.

10. Unë do të sugjeroja që Gjykata të jetë e kujdesshme në bërjen e një vlerësimi 
të ngjarjeve që lidhen me vetë shpalljen e MRT. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur 
“si pasojë e ndërhyrjes së huaj ushtarake”, pasi ushtria ruse e 14-të ka qënë 
vendosur në rajon që nga viti 1956 dhe misioni i saj ishte për të ndaluar luftën 
dhe për të sjellë palët kundërshtare në paqe. Gjithashtu, duhet të theksohet 
se konflikti u provokua nga planet e autoriteteve Moldave “për t’i dhënë 
gjuhës Moldave statusin e gjuhës zyrtare dhe për të futur në alfabetin Cirilik 
në vend të atij latin, pa marrë parasysh interesat e popullsisë ruso folëse në 
Moldavi, duke përfshirë shtetas ruse, sa i përket vetëidentitetit. Këto plane 
janë realizuar në Kushtetutën e Moldavisë të miratuar në vitin 1994, ku gjithë 
protestat u shpërfillën.

11. Për fat të keq, me porosi ndërkombëtare merr një qasje të zezë dhe të bardhë, 
duke njohur vetëm pushtuesit dhe shtetet vuajnë. Por natyra e konfliktit 
është e ndryshme.Konflikti u shkaktua nga injorimi itë drejtave themelore 
të pakicës për të përdorur gjuhën e tyre amtare në korrespondencën zyrtare 
me autoritetet moldave. Asnjë masë kalimtare nuk u prezantua pas rënies së 
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Bashkimit Sovjetik.Duket se bashkësia ndërkombëtare nuk ishte e gatshme 
për të zgjidhur probleme të tilla të ndjeshme në lidhje me identitetin kombëtar; 
ajo nuk ka ndërmarrë asnjë përpjekje, as nuk lëshoi   asnjë nga rekomandimet e 
këtij lloji në Moldavi. Bashkësia ndërkombëtare thjesht njohu juridiksionin e 
Moldavisë mbi territorin Transdniestrian pa imponuar ndonjë kërkesë shtesë 
në sferën e vetëvendosjes e MRT. Pa kërkesa të tilla, Republika e Moldavisë 
nuk do të ketë ndonjë interes në zgjidhjen e problemit apo ndonjë nxitje për 
ta bërë këtë.

12. Garancitë për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore lidhur  me 
vetëidentitetin dhe vetëqeverisjen e atyre që jetojnë në rajon u reflektuan 
në Memorandumin e vitit 1997 të nënshkruar nga udhëheqësit e  Moldavisë 
dhe MRT, dhe në Memorandumin Kozak të vitit 2001. Megjithatë, këto 
memorandume nuk janë implementuar nga Moldavia.

13. Unë nuk jam i sigurt se mbajtja e municione ushtarake dhe armatimeve të 
mbetura në vend mund të parandalojë transferimin e kontrollit efektiv në 
Moldavi, duke qënë se një marrëveshje politike duhet arritur. Megjithatë, 
unë besoj se ndërprerja e mbështetjes financiare nga Rusia për rajonin pa 
angazhimet e duhura nga ana e Moldavisë nuk mund të konsiderohet si një 
masë e përgjegjshme pasi kjo do të çojë në probleme sociale dhe humanitare. 
Nuk mund të mos vërehet se, njëzet e pesë vjet pas konfliktit, asgjë nuk ka 
ndryshuar dhe se Rusia nuk mund të fajësohet për këtë. Në fund të fundit, 
Republika e Moldavisë duhet të ndërmarrë masat për aplikimin e Konventës 
në tërë territorin e saj, duke përfshirë në Transdniestrinë.

14. Fakti që një entitet i ri nuk është njohur si shtet në bazë të së drejtës 
ndërkombëtare ngre çështjen e përgjegjësisë së bashkësisë ndërkombëtare dhe 
të dy shteteve të paditura për të marrë të gjitha masat e nevojshme kushtetuese 
për t’i dhënë fund një situatë të tillë të pasigurtë, sa më shpejt që të jetë e 
mundur, për hir të krijimit dhe zhvillimit të të drejtave të njeriut, sundimit 
të ligjit dhe demokracisë në rajon. Federata Ruse mori masat e përgjithshme 
dhe të balancuara, duke i përfshirë edhe në formën e planit Kozak, për të 
transferuar rajonin në juridiksionin e Moldavisë me një shkallë autonomie, në 
mënyrë që të dy interesat moldave dhe rajonale do të jenë të kënaqur. Duhet 
të theksohet se interesat rajonale nuk mund të injorohen, sidomos pas luftës 
ku u pretenduan më shumë se 1000 viktima. Megjithatë, qeveria Moldave e 
refuzoi planin Kozak, duke i lënë të gjitha palët e interesuara në një situatë 
edhe më të thellë pasigurie. Unë nuk mund të fajësoj autoritetet e MRT-së për 
refuzimin për të ndjekur propozimet pasi ata nuk janë ftuar të marrin pjesë në 
procedurat gjyqësore.

15. Unë nuk jam i bindur se Moldavia e ka përmbushur detyrimin e saj për të marrë 
të gjitha masat politike, juridike dhe masat e tjera në dispozicion të saj për të 
rivendosur kontrollin mbi territorin e MRT. Nuk ka asnjë dëshmi të masave 
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të tilla, duke përfshirë ndonjë që kishte për qëllim sigurimin e garancive 
në lidhje me përdorimin zyrtar të gjuhës ruse, autonomisë, përfaqësimit në 
Parlamentin Moldav, e kështu me radhë.

16. Më vjen keq që vendimi i Gjykatës në çështjen në fjalë, në një kontekst 
pasigurie në lidhje me vetëvendosjen do të çojë në një përshkallëzim të 
tensioneve mes Federatës Ruse dhe Këshillit të Evropës.


