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

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

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

      Alma HICKA
           Avokat i Përgjithshëm i Shtetit
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PËRMBLEDHJA E ÇËSHTJEVE

BARBULESCU k. RUMANISË 
Në gjykim Barbulescu k. Rumanisë, Gjykata dha vendim në lidhje me 

“të drejtën e punëdhënësve për qasje në komunikimin dhe korrespondencën 
private të punonjësve të tyre. Gjykata, me 6 vota pro dhe 1 kundër, e hodhi 
poshtë ankesën e një shtetasi rumun kundër vendimit të punëdhënësit të tij për 
ndërprerjen e kontratës së tij për përdorimin e një llogarie zyrtare të profesionit 
të Yahoo Messenger për të dërguar dhe marrë mesazhe personale me të fejuarën 
dhe vëllain e tij.

BÉLÁNÉ NAGY k. HUNGARISË 
Në gjykimin  Béláné Nagy k. Hungarisë, Gjykata dha vendim në lidhje me 

ndërprerjen (ose reduktimin) e të drejtave të përfitimeve të sigurimeve shoqërore 
në bazë të nenit 1 protokollit 1 (P1-1) të Konventës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut (KEDNJ). Në këtë rast, edhe pse ankuesja kishte humbur të drejtat e saj 
për pension invaliditeti në vitin 2010, Gjykata u shpreh se ajo kishte një pritshmëri 
të vazhdueshme legjitime për kujdes të aftësisë së kufizuar. Ajo vërejti më tej se 
fakti që ajo nuk kualifikohej për pension në vitin 2012, në bazë të rregullave 
të reja, ishte një ndërhyrje e pajustifikuar me të drejtat e saj të pronësisë dhe si 
pasojë gjeti një shkelje të Nenit 1 të Protokollit Nr. 1.

ÇËSHTJA E BOCHAN k. UKRAINËS (nr. 2) 
Në këtë çështje, kërkuesi është ankuar në bazë të nenit 6 § 1 të Konventës 

lidhur me rezultatin e procedimit të ankesës së tij nën dritën e rrethanave 
të posaçme. Ai gjithashtu është ankuar se ato ishin të padrejta. Në veçanti, ai 
argumentoi se Gjykata Supreme ka dështuar të marrë parasysh gjetjet e Gjykatës 
në një rast tjetër të ngjashëm. Pas shqyrtimit të kësaj çështje, Gjykata konstatoi 
shkelje të nenit 6 të Konventës  lidhur me shtrembërimin nga ana e Gjykatës 
Supreme Ukrainase të gjetjeve të Gjykatës.

COUDERC DHE HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES k. FRANCËS 
Në gjykimin e Dhomës së Madhe në rastin e Couderc dhe Hachette Filipacchi 

Associés kundër Francës Gjykata ka gjetur, unanimisht, se ka pasur: një shkelje 
të Nenit 10 (liria e shprehjes) të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 
Rasti në fjalë kishte si objekt një vendim gjykate kundër revistës javore Paris 
Match për informacionet e publikuara në lidhje me jetën private të Princin Albert 
të Monakos. Gjykata konstatoi në mënyrë të veçantë se, duke pasur parasysh 
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natyrën e informacionit në fjalë, aplikantët mund të kuptohet se kanë kontribuar 
në mbulimin e një subjekti të interesit publik. Ajo vërejti se publikimi I kontestuar 
në fjalë kishte si object sferën e jetës private Princit Albert, por konsiderohet 
se elementi thelbësor i informacioneve që përmbante në artikull - ekzistenca e 
fëmijës - shkonte përtej sferës private, duke pasur parasysh natyrën e trashëguar 
të funksioneve të princit të Monakos si Kryetar i Shtetit. Si pasojë, Gjykata 
konsideroi se argumentet e parashtruara nga Qeveria në lidhje me mbrojtjen e 
jetës private të princit Albert dhe të drejtën e tij për imazhin e tij nuk mund 
të konsiderohen si të mjaftueshme për të justifikuar ndërhyrjen me gjykimin në 
fjalë. Gjykatat e brendshme nuk i kishin dhënë vëmendjen e duhur parimeve dhe 
kritereve për balancimin e drejta për respektimin e jetës private dhe të drejtën e 
lirisë së shprehjes, siç janë të përcaktuara nga jurisprudenca e Gjykatës Evropiane 
të të Drejtave të Njeriut.

LAMBERT DHE TË TJERË k. FRANCËS 
Në gjykimin e Dhomës së Madhe në rastin  Lambert dhe të tjerët k. Francës, 

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ka gjetur, me shumicë votash, që nuk 
ka pasur shkelje të nenit 2 (e drejta për jetë) të Konventës Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut në rast të zbatimit të gjykimit të Këshillit të Shtetit (Conseil d’État) të 
datës 24 qershor 2014. Ky rast kishte të bënte me gjykimin e dhënë më 24 qershor 
2014 nga Këshilli i Shtetit, i cili autorizoi tërheqjen e të ushqyerit dhe hidratimit 
artificial të Vincent Lambert. Gjykata vërejti se nuk kishte konsensus në mesin e 
shteteve anëtare të Këshillit të Evropës në favor të lejimit të heqjes së trajtimit për 
mbajtjen ën jetë. Në këtë sferë, që kishte lidhje me fundin e jetës, Shteteve duhet 
t’i jepet një liri vlerësimi. Gjykata vlerësoi se dispozitat e Ligjit të 22 prillit 2005, 
siç është interpretuar nga Këshilli i Shtetit, përbënin një kuadër ligjor i cili ishte 
mjaft i qartë për të rregulluar me saktësi vendimet e marra nga mjekët në situata 
të tilla si se në rastin në fjalë. Gjykata ishte fort e vetëdijshme për rëndësinë 
e çështjeve të ngritura nga rasti në fjalë, mes të cilave çështje jashtëzakonisht 
komplekse mjekësore, ligjore dhe etike. Në rrethanat e çështjes, Gjykata përsëriti 
se i takonte kryesisht autoriteteve vendore për të verifikuar nëse vendimi për të 
tërhequr trajtim ishte në përputhje me legjislacionin e brendshëm dhe Konventën, 
dhe për të ndjekur dëshirat e pacientit në përputhje me ligjin kombëtar. Roli i 
Gjykatës konsistonte në shqyrtimin e pajtueshmërisë së shtetit me detyrimet 
e tij pozitive që rrjedhin nga neni 2 i Konventës. Gjykata konstatoi se korniza 
ligjore e parashikuar nga ligji i brendshëm, siç është interpretuar nga Këshillit 
të Shtetit, dhe procesi i vendimmarrjes, i cili ishte kryer në mënyrë të përpiktë, 
është në përputhje me kërkesat e nenit 2. Gjykata ka arritur përfundimin se rasti 
konkret ka qenë subjekt i një shqyrtimi të thellë në rrjedhën e të cilit të gjitha 
pikat e mendimit mund të shprehet dhe se të gjitha aspektet ishin konsideruar me 
kujdes, në dritën e një raporti të detajuar të ekspertit mjekësor dhe vëzhgimeve të 
përgjithshme nga trupa mjekësore dhe etike e rangut më të lartë.
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MORICE k. FRANCËS 
Çështja ka të bëjë me dënimin e një avokati për shkak të vërejtjeve të 

raportuara në shtyp dhe bashkëpunimin për shpifje të gjyqtarëve hetues, të cilët 
ishin përjashtuar nga gjykimi dhe hetimi për vdekjen e gjyqtarit Bernard Borrel. 
Kërkuesi pretendoi se ka pasur shkelje të parimit të paanshmërisë në bazë të 
nenit 6 § 1 të Konventës, në procedurat para Gjykatës së Kasacionit dhe se 
liria e shprehjes, e garantuar me nenin 10 ishte shkelur. Në lidhje me Nenin 6 
§ 1, Gjykata konstatoi se ka patur shkelje të tij, pasi paanshmëria e gjykatës së 
Kasacionit mund të ishte objekt i dyshimit legjitim dhe në rastin konkret frika e 
kërkuesit mund të konsiderohej e justifikuar objektivisht. Ky i fundit nuk kishte 
asnjë mundësi për të kundërshtuar praninë në trupë të gjyqtarit J.M., ose të bënte 
ankime mbi paanshmërinë e tij. Për sa i përket Nenit 10, Gjykata konstaton se 
gjykimi kundër kërkuesit për bashkëpunim në shpifje mund të konsiderohet si një 
ndërhyrje jo proporcionale në të drejtën e tij për lirinë e shprehjes dhe nuk ishte 
«i nevojshëm në një shoqëri demokratike».

VASILIAUSKAS k. LITUANISË 
Kjo çështje ka të bëjë me parimin “Nullum crimen sine lege”. Lituania ka 

dënuar një ish zyrtar të aparatit shtetëror të periudhës së komunizmit për gjenocid 
se ka marrë pjesë në vrasjen e dy partizanëve Lituanezë që mbështesnin lëvizjen 
për liri të Lituanisë nga Rusia. Gjykata konstaton se ka shkelje të Nenit 7 të 
Konventës. 

LAURUS INVEST HUNGARI KFT DHE CONTINENTAL HOLDING 
CORPORATION k. HUNGARISË DHE 5 APLIKIME TË TJERA 

Çështja ka të bëjë me një ankim të shoqërive hungareze që operojnë në tregun 
e lojërave të fatit. Ato ankohen se ndryshimet e ligjit kombëtar ju kanë sjellë 
dëme në aktivitetin e tyre tregtar. Çështja ka marrë një mendim paraprak edhe 
nga GJED-ja dhe është duke u shqyrtuar në Gjykatën e Lartë të Hungarisë. Duke 
zbatuar parimin e bashkëpunimit të sinqertë, Gjykata nuk e ka pranuar çështjen 
për shqyrtim. 

SARGSYAN k. AZERBAJXHANIT 
Gjykata ka konstatuar shkelje të neneve 8, 13 dhe nenit 1 të protokollit 1 

të konventës nga ana e Azerbajxhanit me arsyen se shteti nuk ka marrë masat e 
duhura për ti siguruar të drejtat një individi i cili ka jetuar në një zonë që është në 
konflikt midis dy shteteve. Nuk ka pranuar juridiksion të Armenisë dhe gjithashtu 
nuk ka pretenduar shkelje më vete të nenit 14 të Konventës. 

ARMANI da SILVA k. MBRETËRISË SË BASHKUAR 
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, ka gjetur se nuk ka shkelje të 
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nenit 2 (e drejta për jetën ) të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
Rasti kishte të bënte me të shtënat fatale të Jean Charles de Menezes, një person 

me kombësi braziliane i cili u qëllua gabimisht nga policia pasi u  identifikua  si 
një vetëvrasës me bombë. Znj. Armani da Silva, e cila  është kushërira e  Z. de 
Menezes u ankua  se shteti nuk e kishte përmbushur detyrën e tij  për të siguruar 
përgjegjshmërinë e agjentëve të tij për vdekjen e kushëririt të saj dhe se hetimi 
pasuese nuk e kishte çuar në ndjekje penale të çdo individi të  policisë shkaktar 
për këtë vrasje.

Në veçanti, Gjykata vlerësoi se të gjitha aspektet e përgjegjësisë së 
autoriteteve për të shtënat  fatale ishin hetuar plotësisht. Përgjegjësia individuale 
e policëve nga ankimi  se shteti nuk e kishte përmbushur detyrën e tij  për të 
siguruar përgjegjshmërinë e agjentëve të tij për shkak se hetimi pasues nuk e 
kishte çuar në ndjekje penale dhe  individuale çdo oficer të policisë. Duke pasur 
parasysh procedurës në tërësi, Gjykata konstatoi se autoritetet britanike nuk e 
kishin dështuar në detyrimet e tyre sipas nenit 2 të Konventës për të kryer një 
hetim efektiv për të shtënat e Z. de Menezes i cili ishte i aftë për identifikimin 
dhe – nëse ishte  e nevojshme - ndëshkimin e atyre që ishin   përgjegjës.

Përgjegjësia individuale e policëve përfshirë dhe përgjegjësinë  institucionale 
të  autoritetit të policisë ka qenë konsideruar në thellësi nga Komisioni i Ankesave 
të Policisë së Pavarur (IPCC), Prokuroria  e Shërbimit të Kurorës (CPS), nga  
gjykata penale, hetuesi dhe juria. Vendimi për të mos ndjekur penalisht ndonjë 
Oficer  nuk ishte për shkak të ndonjë dështimi  në hetim  ose tolerancës së shtetit  
ose marrëveshja e fshehtë në akte të paligjshme; ishte për shkak të faktit se, pas 
një hetimi të plotë, një prokuror  e kishte konsideruar të gjitha faktet e rastit dhe 
arriti në përfundimin se nuk ishin të  pamjaftueshme provat kundër ndonjë zyrtari 
të veçantë për tu ndjekur penalisht.
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Në rastin e Barbulescu k. Rumanisë,

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

András Sajo, Kryetar,
Vincent A. De Gaetano,
Boštjan M. Zupančič,
Nona Tsotsoria,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Egidijus Kuris,
Iulia Antoanella Motoç, gjyqtarë,
dhe Fatos Araci, Zëvendëskancelar i seksionit,

Pas shqyrtimit me dyer të mbyllura më 1 Dhjetor 2015,
Jep vendimin e mëposhtëm, i cili u miratua në atë datë:

PROCEDURA
1.  Çështja e ka zanafillën në ankimin (nr. 61496/08) kundër Rumanisë depozituar 

në Gjykatë sipas Nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut 
dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga një shtetas rumun, Z. Bogdan Mihai 
Barbulescu (“kërkuesi”), më 15 Dhjetor 2008.

2.  Kërkuesi u përfaqësua nga z D. Costinescu dhe z. O. Juverdeanu, avokatë që 
ushtronin profesionin në Bukuresht. Qeveria rumune (“Qeveria”) u përfaqësua 
nga Agjentja e tyre, znj. C. BRUMAR, e Ministrisë së Punëve të Jashtme.

3. Kërkuesi pretendonte, në veçanti, se vendimi i punëdhënësit të tij për të 
përfunduar kontratën përbënte një shkelje të së drejtës për respektimin e jetës 
së tij private dhe të korrespondencës dhe se gjykatat vendase kishin dështuar 
në mbrojtjen e të drejtës së tij.

4.  Më 18 Dhjetor 2012, kërkesa iu komunikua Qeverisë.

FAKTET

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES

5.  Kërkuesi ka lindur në vitin 1979 dhe jeton në Bukuresht.
6.  Nga 1 Gushti 2004 deri në 6 Gusht të vitit 2007, ai ishte i punësuar nga 

një kompani private (“punëdhënësi”) si inxhinier përgjegjës për shitjet. Me 
kërkesën e punëdhënësit, ai krijoi një llogari në Yahoo Messenger me qëllim 
për t’ju përgjigjur pyetjeve të klientëve.

7.  Më 13 Korrik 2007, punëdhënësi njoftoi kërkuesin se komunikimet e tij 
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në Yahoo Messenger ishin monitoruar nga 5 deri në 13 Korrik 2007 dhe se 
të dhënat treguan se ai kishte përdorur internetin për qëllime personale, në 
kundërshtim me rregulloret e brendshme. Kërkuesi u përgjigj me shkrim 
se ai kishte përdorur Yahoo Messenger vetëm për qëllime profesionale. 
Kur iu paraqitën dyzet e pesë faqe transkriptim të komunikimeve të tij në 
Yahoo Messenger, kërkuesi njoftoi punëdhënësin e tij se, duke shkelur 
korrespondencën e tij, ata ishin përgjegjës sipas Kodit Penal. Dyzetë e 
pesë faqet përmbanin procesverbalet e të gjitha mesazheve që kërkuesi 
kishte shkëmbyer me të fejuarën e tij dhe vëllain e tij gjatë periudhës kur 
komunikimet e tij ishin të monitoruara; duke përfshirë çështje personale që 
kishin lidhje me kërkuesin. Transkripti përmban gjithashtu pesë mesazhe të 
shkurtra që kërkuesi kishte shkëmbyer me të fejuarën e tij më 12 Korrik 2007 
duke përdorur një llogari personale Yahoo Messenger; këto mesazhe nuk 
bënin të ditur asnjë informacion intim.

8. Më 1 Gusht 2007 punëdhënësi ndërpreu kontratën e punës me kërkuesin për shkelje 
të rregullave të brendshme të kompanisë të cilat përcaktonin, ndër të tjera:

 “Është rreptësisht e ndaluar prishja e rendit dhe disiplinës brenda ambienteve 
të kompanisë dhe në veçanti ... gjatë përdorimit të kompjuterëve, makinave 
fotokopjuese, telefonave, teleks dhe makinat faks për qëllime personale.”

9.  Kërkuesi kundërshtoi vendimin e punëdhënësit të tij para Gjykatës së Qarkut 
të Bukureshtit (“Gjykata e Qarkut”). Ai u ankua se ky vendim ishte nul pasi, 
duke ndërhyrë në komunikimet e tij, punëdhënësi kishte shkelur të drejtën e 
tij për korrespondence, të mbrojtur nga Kushtetuta rumune dhe Kodi Penal.

10. Në një vendim të datës 7 Dhjetor 2007, Gjykata e Qarkut e hodhi poshtë 
kërkesën e tij me arsyetimin se, punëdhënësi kishte respektuar procedurat e 
shkarkimit të parashikuara në Kodin e Punës dhe vuri në dukje se kërkuesi 
ishte informuar siç duhet mbi rregullat e punëdhënësit se ndalohej përdorimi 
i burimeve të kompanisë për qëllime personale. Vendimi i Gjykatës së Qarkut 
thekson, në pjesët e saj përkatëse, se:
“Gjykata mendon se monitorimi i komunikimeve [të kërkuesit] në Yahoo 

Messenger nga kompjuteri e kompanisë ... gjatë orarit të punës - pa marrë parasysh 
nëse veprimet e punëdhënësit ishin apo nuk ishin të paligjshme (îmbracă sau 
nu forma ilicitului penal) - nuk mund të ndikojnë në vlefshmërinë e procedurës 
disiplinore në rastin konkret ...

Megjithatë, pasi [kërkuesi] pretendoi gjatë procedurës disiplinore se ai 
nuk e kishte përdorur Yahoo Messenger për qëllime personale, por më tepër 
për të këshilluar klientët mbi produktet e ofruara nga punëdhënësi i tij, gjykata 
konstaton se kontrolli i përmbajtjes së komunikimit [të kërkuesit] ishte e vetmja 
metodë për punëdhënësin për të verifikuar linjën mbrojtëse [të kërkuesit]. E 
drejta e punëdhënësit për të monitoruar përdorimin e kompjuterave të kompanisë 
nga punonjësit në vendin e punës ecën paralelisht me të drejtën për të kontrolluar 
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mënyrën në të cilën detyrat profesionale janë kryer.
Për sa kohë që vëmendja e punonjësve ... ishte tërhequr për faktin se, jo 

shumë kohë para se kërkuesi kishte marrë një sanksion disiplinor, një tjetër 
koleg ishte shkarkuar pasi kishte përdorur internetin, telefonin dhe makinat 
fotokopjuese për qëllime personale dhe ata ishin paralajmëruar se aktiviteti i 
tyre ishte nën mbikqyrje (shih shënimin 2316 nga 3 Korrik 2007 që kërkuesi 
kishte nënshkruar ...) nuk mund të mbahet kundër punëdhënësit se ai nuk kishte 
dëshmuar transparencë dhe se ai nuk kishte qenë i hapur në lidhje me aktivitetet 
e tij në monitorimin e përdorimit të kompjuterëve nga punonjësit e tij.

Interneti në vendin e punës duhet të mbetet një mjet në dispozicion të 
punonjësve. Ai jepet nga punëdhënësi për përdorim profesional dhe është i 
padiskutueshëm fakti se punëdhënësi, në bazë të së drejtës për të monitoruar 
aktivitetet e punëtorëve, ka prerogativën për të mbajtur përdorimin personal të 
internetit të monitoruar. Disa nga arsyet që e bëjnë kontrollin e punëdhënësit të 
nevojshëm janë mundësitë se nëpërmjet përdorimit të internetit nga të punësuarit 
mund të dëmtohen sistemet IT të kompanisë, apo të angazhohen në aktivitete të 
paligjshme në emër të kompanisë, apo të zbulojnë sekretet tregtare të kompanisë.”
11. Kërkuesi u ankua kundër këtij vendimi. Ai pohoi se e-maili ishte i mbrojtur 

edhe me Nenin 8 të Konventës, pasi kishte të bënte me “jetën private” dhe 
“korrespondencën”. Ai u ankua gjithashtu se Gjykata e Qarkut nuk ka lejuar 
që ai të thërrasë dëshmitarë për të provuar se punëdhënësi nuk ka patur asnjë 
pasojë prej veprimeve të tij.

12. Në vendimin e formës së prerë të datës 17 Qershor 2008, Gjykata e Apelit e 
Bukureshtit (“Gjykata e Apelit”) hodhi poshtë kërkesën e tij dhe la në fuqi 
vendimin e marrë nga Gjykata e Qarkut. Duke u bazuar në Direktivën e BE 
95/46/GJE, Gjykata e Apelit vendosi se sjellja e punëdhënësit ka qenë e 
arsyeshme dhe se monitorimi i komunikimit të ankuesit kishte qenë e vetmja 
metodë për të kuptuar nëse ka pasur një shkelje disiplinore. Në lidhje me të 
drejtat e tij procedurale, Gjykata e Apelit hodhi poshtë argumentet e ankuesit, 
duke thënë se provat tashmë ishin të mjaftueshme. Gjykata e Apelit thotë, në 
pjesët e saj përkatëse:
“Duke pasur parasysh faktin se, punëdhënësi ka të drejtën dhe detyrimin për 

të siguruar mirëfunksionimin e shoqërisë dhe, për këtë qëllim, [të drejtën] për të 
kontrolluar mënyrën në të cilën punonjësit e tij përfundojnë detyrat profesionale, si 
dhe për faktin se [punëdhënësi] ka fuqinë disiplinore nëpërmjet të cilës ai mundet 
të disponojë ligjërisht [të drejtën] për të monitoruar dhe të nxjerrë transkriptet 
e komunikimeve të Yahoo Messenger pasi punonjësi mohoi t’i ketë pasur për 
qëllime personale, pasi së bashku me kolegët e tij të tjerë është paralajmëruar 
kundër përdorimit të burimeve të kompanisë për qëllime personale, nuk mund 
të mendohet ndryshe se shkelja e korrespondencës së tij (violarea secretului 
corespondenţei) nuk ishte e vetmja mënyrë për të arritur këtë qëllim legjitim dhe 
se ekuilibri i duhur mes nevojës për të mbrojtur jetën e tij private dhe të drejtës së 
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punëdhënësit për të mbikëqyrur funksionimin e biznesit të tij, nuk ishte shkelur.

II. LEGJISLACIONI I BRENDSHËM PËRKATËS

13. Kushtetuta rumune garanton të drejtën për mbrojtjen e jetës intime, private 
dhe familjare (Neni 26), si dhe korrespondencën private (Neni 28).

14. Neni 195 i Kodit Penal parashikon se:
“Kushdo që, në mënyrë të paligjshme, i hap dikujt tjetër korrespondencën 

ose përgjon dikë gjatë bisedës apo komunikimit me telefon, me telegraf ose 
me ndonjë mjet tjetër ose me distancë të transmetimit, do të jetë përgjegjës për 
burgim nga gjashtë muaj deri në tre vjet.”
15. Kodi i Punës në fuqi në kohën e ngjarjeve të parashikuara, në Nenin 40 (1) 

(d) lejonte punëdhënësin të kishin të drejtën për të monitoruar mënyrën në 
të cilën punonjësit plotësonin detyrat e tyre profesionale. Neni 40 (2) (i) me 
kusht që punëdhënësi kishte për detyrë për të garantuar konfidencialitetin e të 
dhënave personale të punonjësve.

16. Ligji nr. 677/2001 mbi mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e 
të dhënave personale dhe lëvizjen e lirë të të dhënave personale (“ Ligji nr. 
677/2001”) zbaton dispozitat e Direktivës së BE-95/46/GJE (shih paragrafin 
18 më poshtë). Ai përcakton «të dhëna personale» si «çdo e dhënë në lidhje 
me një individ të identifikuar ose të identifikueshëm» (Neni 3 (a)). Ai siguron 
që të dhënat mund të përpunohen vetëm nëse personi në fjalë jep pëlqim për 
të dhe përcakton një listë të përjashtimeve kur pëlqimi nuk është i nevojshëm. 
Me përjashtime i referohet, krahas  të tjerave, deri në përfundimin e një 
kontrate për të cilën personi në fjalë është palë dhe për të siguruar një interes 
të ligjshëm të operatorit të të dhënave (Neni 5 (2) (a dhe e)). Ai gjithashtu 
siguron se kur behet përpunimi i të dhënave, autoritetet publike mbeten nën 
detyrimin për të mbrojtur jetën intime, private dhe familjare të individëve 
(Neni 5 (3)). Së fundi, të gjithë ata që kanë pësuar dëme, si rezultat i përpunimit 
të paligjshëm të të dhënave personale të tij/saj mund të kërkojë nga gjykata 
dëmshpërblimin e tyre (Neni 18 (2)).

II. LIGJI PËRKATËS NDËRKOMBËTAR

A. Këshilli i instrumenteve të Evropës
17. Konventa e Këshillit të Evropës  për mbrojtjen e individëve në lidhje me 

përpunimin automatik të të dhënave personale (“Konventa për Mbrojtjen e të 
dhënave”) e vitit 1981 përcakton si “të dhëna personale” ,”çdo informacion 
në lidhje me një individ të identifikuar ose të identifikueshëm”. Konventa 
parashikon, ndër të tjera, si më poshtë:
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Neni 2 - Përkufizime
“Për qëllimet e kësaj Konvente:

(…)
(C) “ përpunimi automatik” përfshin veprimet e mëposhtme, nëse kryhen tërësisht 

ose pjesërisht me mjete të automatizuara: ruajtjen e të dhënave, kryerjen e 
operacioneve logjike dhe / ose aritmetike mbi këto të dhëna, ndryshimin, 
fshirjen, rikthimin apo shpërndarjen .. . “

Neni 3 - Qëllimi
“(1) Palët marrin përsipër të zbatojnë këtë Konventë për dosjet e të dhënave 

personale dhe përpunimit automatik të të dhënave personale në sektorin 
publik dhe privat.” (...)

Neni 5 - Cilësia e të dhënave
“Të dhënat personale që i nënshtrohen përpunimit automatik duhet të:

(A) merren dhe përpunohen në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme;
(B) ruhen për qëllime të specifikuara dhe legjitime dhe nuk përdoren në një 

mënyrë që nuk përputhet me këto qëllime;
(C) jenë adekuate, relevante dhe jo të tepërta në lidhje me qëllimet për të cilat ato 

janë ruajtur;
(D) jenë të sakta dhe, kur është e nevojshme, të mbahen të përditësuara;
(E) jenë të ruajtura në një formë që lejon identifikimin e subjekteve e të dhënave 

për jo më shumë se është e nevojshme për qëllimin për të cilin këto të dhëna 
janë të ruajtura”. (...)

Neni 8 - Masa mbrojtëse shtesë për subjektin e të dhënave
“Çdo personi duhet ti mundësohet:

(A) të njihet me ekzistencën e një dosjeje të automatizuar të të dhënave personale, 
qëllimet kryesore të tij, si dhe identitetin dhe vendbanimin e tij ose vendin 
kryesor të biznesit të kontrolluesit të dosjes;

(B) të marrë në intervale të arsyeshme dhe pa vonesa të tepruara apo konfirmim 
shpenzimesh të dhënat personale në lidhje me të, të cilat janë të ruajtura në 
dosjen e automatizuar të të dhënave, si dhe komunikimin e këtyre të dhënave 
në një formë të kuptueshme (...) «

B. Instrumentet e  Bashkimit Evropian
18. Direktiva 95/46/GJE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të Bashkimit 

Evropian e 24 Tetorit 1995 ‘’Për mbrojtjen e individëve në lidhje me 
përpunimin e të dhënave personale dhe lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave’’ 
parashikon se, objekti i ligjeve kombëtare në këtë fushë është i dukshëm në 
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mbrojtje të së drejtës së privatësisë, të njohur si në Nenin 8 të Konventës 
ashtu dhe në parimet e përgjithshme të së drejtës të BE-së. Direktiva 
përcakton të dhënat personale si “çdo informacion lidhur me një person fizik 
të identifikuar apo të identifikueshëm” (Neni 2 (a)) dhe kërkon që Shtetet 
Anëtare të ndalojnë përpunimin e të dhënave personale që kanë të bëjnë, ndër 
të tjera,me  “shëndetin ose jetën seksuale” ( Artikulli 8 (1)).

19. Një Grupi Pune për Mbrojtjen e të Dhënave (“Grupi i Punës”) është themeluar 
në bazë të Nenit 29 të Direktivës për të shqyrtuar çështjen e monitorimit të 
komunikimeve elektronike në vendin e punës dhe për të vlerësuar implikimet 
e mbrojtjes së të dhënave për të punësuarit dhe punëdhënësit. Ky është një 
organ i pavarur këshillimor i BE-së. Grupi i Punës nënshkruajti në Shtator 
të vitit 2001 Opinionin 8/2001 “Mbi përpunimin e të dhënave personale” 
në kontekst të punësimit, e cila përmbledh parimet themelore për mbrojtjen 
e të dhënave: përfundimin, transparencën, legjitimitetin, proporcionalitetin, 
saktësinë, sigurinë dhe të ndërgjegjësimit të stafit. Në lidhje me monitorimin 
e të punësuarve, është sugjeruar se ai duhet të jetë:
“Një mjet proporcional i punëdhënësit për rreziqet që përballet, duke marrë 

parasysh privatësinë legjitime dhe interesat e tjera të punëtorëve”.
20. Në Maj të vitit 2002, Grupi i Punës hartoi një  “dokument për kontrollin dhe 

survejimin e monitorimin e komunikimeve elektronike në vendin e punës” 
(“dokumentin e punës”). Ky dokument pune pohon faktin e thjeshtë se 
monitorimi ose mbikëqyrja e përshtatshme i shërben interesit të punëdhënësit 
e nuk mund të justifikojë një ndërhyrje në jetën private të punëtorëve. 
Dokumenti sugjeron se çdo masë e monitorimit duhet të kalojë një listë të katër 
testeve: transparencën, domosdoshmërinë, drejtësinë dhe proporcionaliteti.

21. Nga pikëpamja teknike, dokumenti i punës tregon se:
“Informacioni i menjëhershëm mund të dorëzohet lehtë nga software të tilla 

si dritare që paralajmërojnë që në pop-up punonjësin, që sistemi ka zbuluar dhe / 
ose ka ndërmarrë hapa që përbëjnë një përdorim të paautorizuar të rrjetit.”
22. Më konkretisht, në lidhje me çështjen e qasjes në e-mail të të punësuarit, 

dokumenti i punës thotë se:
“Hapja e-mailit të një punonjësi mund të jetë i nevojshëm për arsye të 

tjera nga monitorimi apo mbikqyrja, për shembull, në mënyrë që të mbajë 
korrespondencën në rast se punonjësi nuk është në zyrë (për shembull, për shkak 
të sëmundjes ose lejes) dhe korrespondenca nuk mund të garantohet ndryshe (për 
shembull nëpërmjet një autoreply ose transmetimi automatik).”

LIGJI
I. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 8 TË KONVENTËS

23. Kërkuesi u ankua se vendimi i punëdhënësit të tij për të përfunduar kontratën 
përbënte një shkelje të të drejtës së tij për respektimin e jetës së tij private dhe 
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të korrespondencës dhe se gjykatat vendase kishin dështuar për të mbrojtur të 
drejtën e tij; ai u mbështet në Nenin 8 të Konventës, i cili thotë si në vijim:

1.  Çdokush ka të drejtën e respektimit të jetës së tij private dhe familjare, 
banesës dhe korrespondencës së tij.

2.  Nuk do të ketë ndërhyrje nga autoriteti publik në ushtrimin e kësaj të 
drejte, përveçse në përputhje me ligjin dhe nëse është e nevojshme 
në një shoqëri demokratike në interes të sigurisë kombëtare, sigurisë 
publike ose mirëqenien ekonomike të vendit, për parandalimin e 
trazirave apo krimit, për mbrojtjen e shëndetit ose të moralit, ose për 
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të tjerëve. 

A. Pranueshmëria
1. Parashtrimet e palëve

24. Qeveria parashtroi se, Neni 8 i Konventës nuk ishte i zbatueshëm në rastin në 
fjalë. Ata vunë në dukje se, kërkuesi kishte hapur llogari në  Yahoo Messenger 
për përdorim profesional dhe për më tepër deklaroi se, ai kishte përdorur atë 
vetëm për këtë qëllim; Qeveria pohon se, kërkuesi nuk mund të pretendojë 
një “shkelje të privatësisë», teksa në të njëjtën kohë është duke mohuar çdo 
përdorim privat.

25. Ajo edhe më tej ka pohuar se një numër i shteteve anëtare të Këshillit të 
Evropës kërkojnë një mbrojtje të natyrës private të komunikimit për të 
cilën është kërkuar mbrojtja e jetës private; ajo u mbështet, ndër të tjera, 
në jurisprudencën e Gjykatës franceze të Kasacionit që mban qëndrimin se 
e-mailet e dërguara nga një punonjës me mjete të vëna në dispozicion të tij nga 
punëdhënësi, duhet të kenë karakter profesional dhe të jenë të aksesueshme 
për punëdhënësin, përveç nëse shprehimisht janë identifikuar si private.

26. Duke marrë parasysh dallimet mes e-mailit dhe mesazheve të menjëhershme 
(kjo e fundit nuk ka një fushë subjekt), Qeveria argumentoi se një pohim 
i karakterit privat të komunikimit është i domosdoshëm që ajo të bjerë në 
kundërshtim me Nenin 8. Kështu, ajo vë në dukje se kërkuesit i ishte dhënë 
një mundësi për të kërkuar që përdorimi që kishte bërë nga  adresa  e Yahoo 
Messenger ka qenë, të paktën pjesërisht, privat, dhe ai kishte deklaruar në 
mënyrë të qartë se, ky nuk ka qenë rast i tillë, siç edhe e kishte deklaruar, e se 
ai kishte komunikuar vetëm me klientët në emër të punëdhënësit të tij.

27. Qeveria komunikon se, kërkuesi ishte njoftuar paraprakisht që punëdhënësi 
i tij mund të monitoronte komunikimet e tij; ajo u mbështet në njoftimin e 
datës 3 Korrik 2007, të punëdhënësit dhe në gjetjet e Gjykatës së Qarkut, e  
se ankuesi nuk e kishte kundërshtuar një gjë të tillë në apelin e tij. Ajo nuk ka 
dorëzuar një kopje të njoftimit.

28. Së fundi, Qeveria vuri në dukje se, rasti i pranishëm ishte ndryshe nga rastet e 
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Halford k. Mbretërisë së Bashkuar (25 Qershor 1997, Raportet e aktgjykimeve 
dhe vendimeve 1997 III, ku një nga përdorimet ishte caktuar si për përdorim 
personal të kërkuesit), dhe Copland kundër Mbretërisë së Bashkuar (nr.  
62617/00, GJEDNJ 2007 i, ku përdorimi personal është lejuar dhe mbikqyrej 
me qëllim për të përcaktuar nëse kërkuesi kishte bërë “përdorim të tepruar” 
të objekteve)..; në rastin konkret, në rregullat e punëdhënësit ndalohen 
shprehimisht të gjithë përdorimet personale të objekteve të kompanisë, duke 
përfshirë kompjuterët dhe qasjet në Internet.

29. Kërkuesi kundërshtoi parashtrimet e Qeverisë dhe deklaroi se, komunikimet 
e tij në Yahoo Messenger kishin pasur karakter privat dhe për këtë arsye 
gjendeshin brenda fushëveprimit të Nenit 8 të Konventës. Duke iu referuar 
detyrimeve pozitive të shtetit sipas Nenit 8, ai argumentoi se, kjo dispozitë 
ishte e zbatueshme për shkak të dështimit të shtetit rumun për të mbrojtur 
sferën e tij private nga ndërhyrja nga punëdhënësi i tij. Ai theksoi se ai e 
kishte ngritur vazhdimisht këtë argument para autoriteteve vendase.

30. Sipas mendimit të kërkuesit, nuk mund të vihet në dyshim se të dhënat e 
përgjuara nga punëdhënësi i tij përcaktohen si “të dhëna personale” dhe “të 
dhëna të ndjeshme personale” brenda kuptimit të Ligjit nr. 677/2001 dhe 
Direktiva e BE 95/46/GJE; informacioni në lidhje me personat e identifikuar 
(kërkuesi, e fejuara e tij dhe vëllai i tij) dhe në çështjen aktuale , fjala “e 
ndjeshme” nënkupton (të tilla si shëndeti dhe seksi në jetën e kërkuesit). 
Kërkuesi nuk ka shpjeguar se pse ai kishte përdorur Yahoo Messenger për 
qëllime personale, por bën me dije se, në atë kohë çmimet për telefonat celularë 
kanë qenë shumë të larta dhe se kërkesat për shërbimet e tij profesionale, si 
inxhinier i ngarkuar me shitjen e pajisjeve për ngrohje, kishin qenë shumë të 
ulëta në Korrik 2007.

31. Kërkuesi u ankua gjithashtu se, punëdhënësi i tij kishte në disponim edhe 
llogarinë e tij personale të Yahoo Messenger, e cila kishte një ID të ndryshëm 
nga ajo që kishte regjistruar për qëllime profesionale. Për më tepër, transkripti 
i komunikimit të tij ishte vënë në dispozicion për kolegët e tij dhe ishte 
diskutuar publikisht.

32. Duke u bazuar në rastin e çështjes Niemietz k. Gjermanisë (16 Dhjetor 1992 
Seria A nr. 251 B), kërkuesi pretendoi se, duke mohuar mbrojtjen sipas Nenit 
8 me arsyetimin se masa e lidhur vetëm me aktivitetet profesionale mund të 
çojë në pabarazi në trajtim, e  kjo mbrojtje e tillë do të jetë në dispozicion 
vetëm për personat e aktiviteteve jo profesionale dhe profesionale. Në lidhje 
me rastin e Chappell k. Mbretërisë së Bashkuar (30 Mars të vitit 1989, Seria A 
nr. 152 A), ai argumentoi se Gjykata nuk e kishte përjashtuar zbatueshmërinë 
e Nenit 8 të Konventës në rastin e një kërkimi në premisat e një biznesi.

33. Kërkuesi ka insistuar se, software i Yahoo Messenger ishte nga natyra e tij i 
projektuar për përdorim personal dhe se natyra e shërbimit të mesazheve të 
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çastit kishte të drejtë të pritej që komunikimet e tij do të jenë private. Nëse ai 
nuk kishte pritur privatësi, do të ishte përmbajtur nga dhënia e informacionit 
intim. Ai ishte siguruar nga punëdhënësi, për mbrojtjen e llogarisë së tij në 
Yahoo Messenger për të zgjedhur fjalëkalimin e tij. Ai mohoi të kishte qenë 
i njoftuar paraprakisht rreth monitorimit të punëdhënësit të tij; ai argumentoi 
se ndalimi i përgjithshëm në rregulloren e brendshme të punëdhënësit nuk 
mund të ketë arritur me njoftim paraprak për  monitorimin. Ai besonte se, 
njoftimi i 3 Korrikut 2007 ishte identifikuar pas fakteve; ai ka paraqitur një 
kopje të këtij njoftimi i cili, gjithësesi, nuk mban nënshkrimet e punonjësve.

34. Kërkuesi gjeti parashtrimet e Qeverisë, se ai kishte pohuar në fillim që kishte 
përdorur atë llogari për qëllime profesionale, të rreme; pavarësisht nga 
qëndrimi i tij fillestar, fakti se përdorimi aktual i shërbimit të mesazheve të 
menjëhershme ka qenë për qëllime personale, mbetet i padiskutueshëm. Ai 
arriti në përfundimin se, e drejta e një punonjësi për të krijuar dhe zhvilluar 
marrëdhënie personale gjatë orëve të punës nuk mund të lihet në diskrecion 
ose me vendim të punëdhënësit të tyre.

2. Vlerësimi i Gjykatës
35. Gjykata është shprehur vazhdimisht se, nocioni i jetës private është një 

koncept i gjerë (shih, EB k. Francës [GC], nr. 43546/02, § 43, 22 Janar 2008 
dhe Bohlen k. Gjermanisë, nr. 53495/09, § 45, 19 Shkurt 2015). Kjo përfshin, 
për shembull, të drejtën për të krijuar dhe zhvilluar marrëdhënie me qeniet 
e tjera njerëzore, dhe të drejtën për identitetin dhe zhvillim personal (çështja 
Niemietz, cituar më lart, § 29, dhe Fernández Martínez k. Spanjës [GC], nr. 
56030/07 , § 126, GJEDNJ 2014 (ekstrakte)). Një lexim i gjerë i Nenit 8 
nuk do të thotë, megjithatë, se ai mbron çdo aktivitet që një person mund të 
kërkojë të angazhohet me qeniet e tjera njerëzore, për të krijuar dhe zhvilluar 
marrëdhënie të tilla. Ai nuk do të mbrojë, për shembull, marrëdhëniet 
ndërpersonale të një fushëveprimi të gjerë dhe të papërcaktuar se nuk mund 
të ketë lidhje të mundshme të drejtpërdrejtë midis veprimit ose mosveprimit 
të një shteti dhe jetës së një personi privat (shih, mutatis mutandis, Botta k. 
Italisë, 24 Shkurt 1998 § 35, Raportet e Gjykimeve dhe vendimeve të 1998).

36. Kështu, sipas jurisprudencës së Gjykatës, thirrjet telefonike në mjediset 
e biznesit janë prima facie të mbuluara nga nocionet e “jetës private” dhe 
“korrespondencës” për qëllimet e Nenit 8 § 1 (shih Halford, cituar më lartë, § 
44 dhe Amann k. Zvicrës [GC], nr. 27798/95, § 43, GJEDNJ 2000 II). Gjykata 
u shpreh më tej se e-maili dërguar nga puna duhet të mbrohet në mënyrë të 
ngjashme në bazë të Nenit 8, si informacioni  që rrjedh nga monitorimi i 
përdorimit të Internetit personal (shih Copland, cituar më lartë, § 41).

37. Në mungesë të një paralajmërimi se thirrjet e dikujt do të jenë të monitoruara, 
kërkuesi kishte një pritshmëri të arsyeshme për intimitetin e thirrjeve të 
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bëra nga një telefon i punës (shih Halford, cituar më lartë, § 45) dhe e njëjta 
pritshmëri duhet të zbatohet në lidhje me e-mailet dhe përdorimin e Internetit 
të kërkuesit (shih Copland, cituar më lartë, § 41). Në një rast në të cilin 
vendi i punës së kërkuesit në zyrën e prokurorit ishte kontrolluar dhe disa 
nga sendet tij ishin konfiskuar (Peev k. Bullgarisë, nr. 64209/01, 26 Korrik 
2007), Gjykata u shpreh se kërkimi arriti në një ndërhyrje të “jetës private” 
të kërkuesit; Gjykata konstatoi se kërkuesi kishte një pritshmëri të arsyeshme 
të privatësisë në lidhje me sendet personale që mbahen në zyrën e tij (ibid., § 
39). Gjykata më tej u shpreh se:

“39.... Një marrëveshje e tillë është nënkuptuar në marrëdhëniet punëdhënës-
punëmarrës dhe nuk ka asgjë në rrethanat e veçanta të rastit - të tilla si një 
rregullore apo politikë e deklaruar nga punëdhënësi të punësuarve që të 
dekurajojë punëmarrësit nga magazinimi i dokumente personale në tavolinat 
e tyre apo kabinete - për të sugjeruar se pritshmëria e aplikantit ishte e 
pajustifikuar ose e paarsyeshme”.

38. Prandaj, Gjykata duhet të shqyrtojë nëse në rastin konkret kërkuesi kishte 
një pritje të arsyeshme të privatësisë në komunikimin nga llogaria e Yahoo 
Messenger, që ai kishte regjistruar me kërkesën e punëdhënësit të tij. Në 
lidhje me këtë, ajo vë në dukje se nuk është e diskutueshme nëse rregulloret 
e brendshme të punëdhënësit të kërkuesit ndalojnë rreptësisht të punësuarin 
nga përdorimi i kompjuterëve dhe burimet e kompanisë për qëllime personale 
(shih paragrafin 8 më lartë).

39. Nga kjo del se, rasti është i ndryshëm, siç sugjerohet nga Qeveria, nga rastet 
Halford dhe Copland (cituar më lart), në të cilat përdorimi personal i një 
telefoni zyre është lejuar ose, të paktën, tolerohet. Çështja duhet të dallohet 
nga rasti Peev (cituar më lart), në të cilën rregullat e punëdhënësit nuk ndalojnë 
punonjësit për të mbajtur sendet personale në zyrën e tyre profesionale.

40. Gjykata vëren se, kërkuesi ka zgjedhur të paraqesë para gjykatave të 
brendshme ankesën e tij sipas Nenit 8 të Konventës, në kuadër të procedurave 
të ligjit të punës. Objekti kryesor i rastit të tij para gjykatave të brendshme 
ishte shkarkimi i tij dhe fakti se shkarkimi i tij ka rezultuar nga një shkelje e 
të drejtës së tij për sa i përket jetës së tij private, ishte argumenti i përdorur në 
mënyrë që të provojë pavlefshmërinë e vendimit të punëdhënësit të tij.

41. Nga kjo del se, objekti i ankesës së tij para Gjykatës është i kufizuar në 
monitorimin e komunikimeve të tij në kuadër të procedurës disiplinore; 
Vendimi i punëdhënësit për të përfunduar kontratën e aplikantit nuk ishte 
i bazuar as në përmbajtjen aktuale të komunikimit të tij, e as në faktin e 
zbulimit të tyre eventual. Në këtë drejtim, Gjykata vëren se, kërkuesi nuk 
argumentoi se kishte pasur ndonjë forum tjetër për të sjellë këto argumente 
më vete para gjykatave të brendshme. Ligji i brendshëm në fuqi në kohën 
e ngjarjeve bën të mundur parashikimin e mjeteve të tjera të dizenjuara 
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kryesisht për mbrojtjen e jetës private (të tilla si një kërkesë penale në bazë të 
Nenit 195 të Kodit Penal apo një kërkesë në bazë të Nenit 18 (2) të Ligjit nr. 
677/2001; shih paragrafët 14 dhe 16 më lart), dhe kërkuesi nuk pretendn se 
ata ishin të paefektshëm.

42. Prandaj, Gjykata duhet të përcaktojë nëse, duke pasur parasysh ndalimin e 
përgjithshëm të vendosur nga punëdhënësi i tij, kërkuesi pati një pritje të 
arsyeshme se komunikimet e tij nuk do të monitoroheshin. Në këtë drejtim, 
Gjykata vëren se Konventa për Mbrojtjen e të Dhënave vendos parime të qarta 
që zbatohen për përpunimin automatik të të dhënave për të mundësuar një 
individ, të përcaktojë ekzistencën e një dosjeje të automatizuar të të dhënave 
personale dhe qëllimet e tij kryesore (shih Nenet 5 dhe 8 të Konventës për 
Mbrojtjen e të Dhënave në paragrafin 17 më sipër). Ligji relevant i BE-së 
shkon në të njëjtin drejtim, sidomos në fushën e mbikëqyrjes së komunikimeve 
elektronike në vendin e punës (shih paragrafët 18, 19 dhe 20 më lart).

43. Në rastin konkret, Gjykata vëren se elementet e dosjes nuk mundësojnë lehtë-
sisht lejimin e një përgjigjeje të drejtpërdrejtë. Në të vërtetë, palët kontestojnë 
nëse kërkuesit i ishte dhënë një njoftim paraprak se komunikimet e tij mund 
të monitoroheshin dhe përmbajtja e tyre arrinte në përfundimin e ditur. 
Qeveria pretendoi se, kërkuesi ishte njoftuar paraprakisht që punëdhënësi i 
tij mund të monitoronte komunikimet e tij (shih paragrafin 27 më lart), por 
kërkuesi ka mohuar të ketë marrë një njoftim të tillë të veçantë paraprak (shih 
paragrafin 33 më lart). Gjykata vëren se, Qeveria nuk ka siguruar një kopje të 
nënshkruar të njoftimit të datës 3 Korrik 2007 (shih paragrafin 27 më lart) të 
punëdhënësit dhe se kopja dhënë nga kërkuesi nuk jep asnjë nga nënshkrimet 
(shih paragrafin 33 më lart).

44. Gjykata i kushton rëndësi faktit se punëdhënësi ka arritur të sigurojë llogarinë 
e Yahoo messenger të kërkuesit dhe se transkripti i komunikimit të tij është 
përdorur edhe më tej si  pjesë e provave në procedurën gjyqësore të brendshme 
të punës. Ajo gjithashtu vë në dukje se, në bazë të parashtresave të kërkuesit, 
Qeveria nuk e ka konceptuar në mënyrë të qartë, përmbajtjen e komunikimeve 
të tij me të fejuarën dhe vëllain e tij, të cilat ishin thjesht private, dhe në lidhje 
me, ndër të tjera, objekte të tilla shumë intime si shëndeti i kërkuesit ose jeta 
seksuale (shih paragrafët 7 dhe 30 më lart). Ajo është gjithashtu e ndërgjegjshme 
për argumentin e aplikantit se, punëdhënësi i tij kishte në disponim edhe 
llogarinë e tij personale Yahoo Messenger (shih paragrafët 7 dhe 31 më lart).

45. Duke pasur parasysh këto rrethana, e sidomos për faktin se përmbajtja e 
komunikimeve të kërkuesit në Yahoo messenger u arrit dhe se transkripti i 
këtyre komunikimeve u përdor më tej në procedurën para gjykatave të punës, 
gjykata konstaton se “jeta private” dhe “korrespondenca” e kërkuesit brenda 
kuptimit të Nenit 8 § 1 ishte prekur nga këto masa (mutatis mutandis, Kopke 
k. Gjermanisë, (dec.), nr. 420/07, 5 Tetor 2010). Prandaj konstaton se, Neni 8 
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§ 1 është i zbatueshëm në rastin në fjalë.
46.   Më tej, Gjykata vëren se kjo ankesë nuk është haptazi e pabazuar, brenda 

kuptimit të Nenit 35 § 3 (a) të Konventës dhe se ajo nuk është e papranueshme 
për ndonjë arsye tjetër. Prandaj, ajo duhet të deklarohet e pranueshme.

B. Themeli
1. Parashtrimet e palëve

47. Kërkuesi shprehu qëndrimin se ka pasur një ndërhyrje në jetën e tij private 
dhe korrespondencës brenda kuptimit të Nenit 8 të Konventës, dhe se 
kjo ndërhyrje nuk ishte e justifikuar në bazë të paragrafit të dytë të Nenit 
8. Ai parashtroi se, kjo ndërhyrje nuk kishte qenë në përputhje me ligjin, 
me legjislacioni në fuqi, përkatësisht me Kodin e Punës, i mungonte 
parashikueshmëria e mjaftueshme; në lidhje me këtë, ai pretendoi se gjetjet 
e Gjykatës në rastin e Oleksandr Volkov k. Ukrainës (nr. 21722/11, GJEDNJ 
2013) ishin të zbatueshme për rastin konkret. Ai vuri në dukje se, as Kodi i 
Punës dhe as Ligji nr. 677/2001 nuk ofronin garanci procedurale në lidhje me 
mbikqyrjen e komunikimeve elektronike të të punësuarit.

48. Më tej, ai argumentoi se, ndërhyrja nuk kishte qenë në proporcion me qëllimin 
legjitim të ndjekur. Ai hodhi poshtë gjetjet e gjykatave të brendshme që, 
punëdhënësi i tij nuk kishte zgjidhje tjetër përveç se të përgjojë komunikimet 
e tij, dhe u ankua se nuk ka mjete alternative në mënyrë që të kishte më pak 
dëme mbi të drejtat e tij themelore, ndërkohë që përmbushej i njëjti qëllim. 
Ai gjithashtu përmendi se, kishte pasur një marrëdhënie të tensionuar me 
punëdhënësin e tij dhe i referohej një sërë procedurash të ligjit të punës, në të 
cilat gjykatat e brendshme kishin gjetur në favor të tij.

49.Qeveria argumentoi se, autoritetet shtetërore kanë përmbushur detyrimet 
e tyre pozitive kërkuar në Nenin 8 të Konventës. Ata parashtruan se, një 
shumëllojshmëri e gjerë e qasjeve ekzistonin në mesin e shteteve anëtare të 
Këshillit të Evropës në lidhje me rregullimin e monitorimit të të punësuarve 
nga ana e punëdhënësit, dhe se nuk ka pasur konsensus për përdorim personal 
të Internetit në vendin e punës.

50. Ajo pretendonte se, në këtë rast autoritetet kanë lejuar mbrojtjen e kërkuesit 
për shkak të shqyrtimit gjyqësor efektiv të rastit të tij. Duke u bazuar në 
gjetjet e gjykatave të brendshme, që vunë në dukje se mohimi i kërkuesit 
për çdo përdorim personal të kompjuterit të tij e kishte bërë të nevojshme që 
punëdhënësi të konstatonte përmbajtjen e komunikimit. Atij i janë paraqitur 
transkriptet e komunikimit të tij për një periudhë të kufizuar kohore, që do të 
thotë mesazhet mes datave 5 dhe 13 Korrik 2007, të cilat treguan se ai kishte 
qenë duke humbur kohë. Qeveria më tej argumentoi se, gjykata do të kishte 
vazhduar me një akt tjetër balancues nëse kërkuesi do të kishte pohuar që në 
fillim se ai kishte përdorur Yahoo Messenger për qëllime personale.
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51. Qeveria parashtroi gjithashtu se, ndalimi i përdorimit personal të burimeve të 
kompanisë përmbahet në mënyrë të qartë në rregulloret e kompanisë, dhe se si 
zbatimi ashtu dhe pasojat e saj kanë qenë të njohura për të punësuarit. Ajo arriti 
në përfundimin se gjykatat e brendshme kishin arritur një ekuilibër të drejtë 
midis të drejtave të kërkuesit dhe interesave legjitime të punëdhënësit të tij.

2. Vlerësimi i Gjykatës
52. Gjykata rithekson se, edhe pse qëllimi i Nenit 8 është, në thelb, për të mbrojtur 

një individ kundër ndërhyrjes arbitrare nga autoritetet publike, kjo nuk do 
të detyrojë shtetin vetëm që të përmbahet nga ndërhyrje e tillë: përveç kësaj 
ndërmarrje kryesisht negative, mund të ketë detyrime pozitive të qenësishme 
dhe efektive për jetën private. Këto detyrime mund të përfshijnë miratimin e 
masave të hartuara për të siguruar respektimin e jetës private edhe në sferën e 
marrëdhënieve të individëve mes tyre (shih Von Hannover k. Gjermanisë (nr. 
2) [GC], nr. 40660/08 dhe 60641/08, § 57, KEDNJ 2012, dhe Benediksdóttir 
k. Islandës (dec.), nr. 38079/06, 16 Qershor 2009). Kufiri mes detyrimeve 
pozitive dhe negative të shtetit sipas Nenit 8 nuk mund të përcaktohet saktë. 
Në të dy kontekstet duhet pasur një barazpeshë e drejtë që duhet të arrihet 
ndërmjet interesave konkurruese -.. Të cilat mund të përfshijnë interesa publike 
duke konkuruar ato private ose të të drejtave të Konventës (shih Evans kundër 
Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 6339/05, §§ 75 dhe 77, GJEDNJ 2007) - 
dhe në të dy kontekstet shteti gëzon një liri të caktuar vlerësimi (shih Von 
Hannover, cituar më lart,.. dhe Jeunesse k. Holandës [GC], nr. 12738/10, § 106, 
3 Tetor 2014).

53. Në rastin konkret, Gjykata konstaton se, kërkesa e kërkuesit duhet të 
shqyrtohet nga pikëpamja e detyrimeve pozitive të shtetit që kur ai ishte i 
punësuar nga një kompani private, e cila nuk mund të angazhojë me veprimet 
e saj përgjegjësinë e shtetit, sipas Konventës. Gjetjet e Gjykatës në rastin 
e Oleksandr Volkov (cituar më lart), që kishte lidhje me shkarkimin e një 
gjyqtari, për këtë arsye nuk janë të zbatueshme në rastin në fjalë, siç sugjerohet 
nga kërkuesi (shih paragrafin 47 më lart).

54. Prandaj, Gjykata duhet të shqyrtojë nëse shteti, në kuadër të detyrimeve të 
tij pozitive sipas Nenit 8, vendosi një ekuilibër të drejtë midis të drejtës së 
kërkuesit për respektimin e jetës së tij private dhe të korrespondencës dhe 
interesave të punëdhënësit të tij.

55. Në këtë drejtim, Gjykata i referohet gjetjeve të saj në lidhje me objektin e 
ankesës i cili është i kufizuar në monitorimin e komunikimeve të kërkuesit, 
në kuadër të procedimit disiplinor (shih paragrafët 40 dhe 41 më lart).

56. Gjykata vëren se, kërkuesi ishte në gjendje të ngrinte argumentet e tij në 
lidhje me shkeljen e pretenduar të jetës private dhe korrespondencës nga 
punëdhënësi i tij, përpara gjykatave të brendshme. Ajo vëren më tej se ato 
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kishin ekzaminuar me kujdes argumentet e tij dhe kanë gjetur se punëdhënësi 
ka vepruar në kuadër të kompetencave disiplinore të parashikuara nga Kodi 
i Punës (shih paragrafët 10 dhe 15 më lart). Gjykatat e brendshme gjithashtu 
kanë gjetur se ankuesi kishte përdorur Yahoo Messenger në kompjuterin e 
kompanisë dhe se ai e kishte bërë këtë veprim gjatë orarit të punës; si pasojë 
u krijua shkelja disiplinore (shih paragrafin 12 më lart).

57. Në këtë kontekst, Gjykata vëren se edhe Gjykata e Qarkut dhe Gjykata e Apelit 
i kanë kushtuar rëndësi të veçantë faktit se, punëdhënësi kishte në disponim 
llogarinë Yahoo Messenger të kërkuesit, në besimin që përmbante mesazhe 
profesionale, pasi ky i fundit kishte pohuar  fillimisht se ai e kishte përdorur 
për të këshilluar klientët (shih paragrafët 10 dhe 12 më lart). Ajo vijon se, 
punëdhënësi kishte vepruar brenda kompetencave disiplinore që, sipas gjetjes 
së  gjykatave vendase, ai kishte ndërhyrë në llogarinë e Yahoo Messenger 
me supozimin se informacioni në fjalë lidhej me veprimet profesionale dhe 
kjo qasje kishte qenë për arsye legjitime. Gjykata nuk sheh ndonjë arsye të 
dyshojë këto gjetje.

58. Sa i përket përdorimit të transkriptimin të komunikimeve të kërkuesit mbi 
Yahoo Messenger si dëshmi para gjykatave të brendshme, Gjykata nuk vëren 
se gjykatat e brendshme i kanë dhënë peshë të veçantë atyre, ose përmbajtjes 
aktuale të komunikimit të kërkuesit, në veçanti. Gjykatat vendase janë 
mbështetur në transkriptin vetëm në atë masë që provonte shkeljet disiplinore 
të kërkuesit, domethënë se ai kishte përdorur kompjuterin e kompanisë për 
qëllime personale gjatë orarit të punës. Në të vërtetë, nuk përmenden në 
vendimet e tyre rrethana të veçanta që kërkuesit i është komunikuar; identiteti 
i palëve me të cilat ishte komunikuar nuk është dhënë. Prandaj, Gjykata 
mendon se përmbajtja e komunikimeve nuk ishte një element vendimtar në 
gjetjet e gjykatave të brendshme.

59. Megjithëse, është e vërtetë se nuk është pretenduar se kërkuesi kishte 
shkaktuar dëme reale tek punëdhënësi i tij (krahasohet dhe kontrasti Pay k. 
Mbretërisë së Bashkuar, (dec.), Nr. 32792/05, 16 Shtator 2008, ku kërkuesi 
ishte përfshirë jashtë punës në aktivitete që nuk ishin në përputhje me detyrat 
e tij profesionale, dhe Köpke (cituar më lart), ku kërkuesi kishte shkaktuar 
humbje materialesh për punëdhënësin e saj), Gjykata konstaton se, nuk është 
e paarsyeshme për një punëdhënës të dojë të verifikojë se punonjësit janë 
duke përfunduar detyrat e tyre profesionale gjatë orarit të punës.

60. Për më tepër, Gjykata vëren se, komunikimi në llogarinë e tij në Yahoo 
Messenger u ekzaminua, por jo të dhënat dhe dokumentet e tjera që janë 
ruajtur në kompjuterin e tij. Prandaj konstatohet se, monitorimi i punëdhënësit 
ishte i kufizuar në shtrirje dhe proporcional (krahasohet dhe kontrasti Wieser 
dhe Bicos BETEILIGUNGEN GmbH k. Austrisë, nr. 74336/01, §§ 59 dhe 
63, GJEDNJ 2007 IV, dhe Yuditskaya dhe të tjerët k. Rusisë, nr. 5678/06, § 
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30, 12 Shkurt 2015).
61. Për më tepër, Gjykata konstaton se, kërkuesi nuk ka shpjeguar bindshëm pse 

ai kishte përdorur llogarinë e Yahoo Messenger për qëllime personale (shih 
paragrafin 30 më lart).

62. Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata konstaton se në rastin konkret, nuk 
ka asgjë për të treguar se autoritetet vendase nuk arritën një ekuilibër të drejtë 
në vlerësimin e tyre, ndërmjet të drejtës së kërkuesit për të respektuar jetën e 
tij private sipas Nenit 8 dhe interesave të punëdhënësit të tij.

63. Si pasojë nuk ka pasur shkelje të nenit 8 të Konventës.

II. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 6 TË KONVENTËS
64. Duke u bazuar në Nenin 6 të Konventës, kërkuesi u ankua gjithashtu se 

procedurat përpara gjykatave të brendshme kanë qenë të padrejta, në mënyrë të 
veçantë pasi ai nuk ishte lejuar të paraqesë dëshmitarë, si pjesë e çështjes së tij.

65. Gjykata vëren se, kërkuesi ishte në gjendje për të ngritur këto argumente para 
Gjykatës së Apelit, e cila vendosi, në një vendim të arsyetuar mjaftueshëm, 
që e dëgjuara e dëshmitarëve shtesë nuk ishte e përshtatshme për rastin në 
fjalë (shih paragrafin 12 më lartë). Një vendim i tillë u dha gjatë një seance 
publike me karakter kundërshtues për palët dhe aspak arbitrare (shih García 
Ruiz k. Spanjës[GC], nr. 30544/96, §§ 28-29, GJEDNJ 1999 I).

66. Për rrjedhojë, ky ankim është haptazi i pabazuar dhe duhet të rrëzohet në 
përputhje me Nenin 35 §§ 3 (a) dhe 4 të Konventës.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA

1.  Shpall, në mënyrë unanime, kërkesën në lidhje me Nenin 8 të Konventës, të 
pranueshme dhe pjesën e mbetur të kërkesës, të papranueshme;

2.  Vendos, me gjashtë vota kundër një, se nuk ka pasur shkelje të Nenit 8 të 
Konventës;
Bërë në gjuhën angleze dhe njoftuar me shkrim më 12 Janar 2016, sipas 

rregullit 77 §§ 2 dhe 3 të rregullores së Gjykatës.

Fatos Araci                                                                                András Sajo
Zëvendës President                                                                    Regjistrues

Në përputhje me Nenin 45 § 2 të Konventës dhe rregullin 74 § 2 të 
Rregullores së Gjykatës, opinioni i veçantë i gjyqtarit Pinto de Albuquerque i 
është bashkëngjitur këtij vendimi.

         A.Ş.
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          F.A.

OPINIONI PJESËRISHT KUNDËRSHTUES I GJYQTARIT 
PINTO DE ALBUQUERQUE

1.  Barbulescu k. Rumanisë ka të bëjë me mbikëqyrjen e përdorimit të internetit 
në vendin e punës. Shumica pranojnë se ka pasur një ndërhyrje në të 
drejtën e kërkuesit për respektimin e jetës private dhe të korrespondencës 
brenda kuptimit të Nenit 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
(“Konventa”), por në përfundim del se nuk ka pasur shkelje të këtij Neni, 
pasi monitorimi i punëdhënësit ishte i kufizuar në shtrirje dhe proporcional. 
Unë ndaj të njëjtat pikëpamje me mazhorancën, por nuk jam dakord me 
përfundimin e tyre. Nuk kam rezerva dhe bashkohem me maxhorancën në 
konstatimin e kërkesës së Nenit 6 të papranueshëm.

2.  Cështja paraqet një rast të shkëlqyer për Gjykatën Evropiane të të 
Drejtave të Njeriut (“Gjykata”) për të zhvilluar jurisprudencën e saj në 
fushën e mbrojtjes së privatësisë në lidhje me komunikimet e internetit1 të 
punonjësve. Karakteristika thelbësore e këtij rasti lidhet me shqetësimin e 
mosekzistencës së një politike për mbikqyrjen e internetit, për t’u zbatuar 
siç duhet nga punëdhënësi, e për nga natyra personale dhe e ndjeshme e 
komunikimit të punonjësve që ishin aksesuar nga punëdhënësi, dhe fusha e 
gjerë e zbulimit të këtyre komunikimeve gjatë procedurës disiplinore sjellur 
kundër punonjësit. Këto fakte duhet të kenë ndikuar në mënyrën në të cilën u 
vlerësua vlefshmëria e procedurës disiplinore dhe dënimi. Për fat të keq, të dy 
gjykatat e brendshme dhe shumica e anëtarëve të Gjykatës kanë anashkaluar 
këto tipare të rëndësishme faktike të çështjes.

Qasja në internet si një e drejtë njerëzore
3. Siç u tha kohët e fundit nga Dhoma e Madhe e Gjykatës, aktiviteti shprehës 

i gjeneruar nga përdoruesi në internet ofron një platformë të paprecedentë për 
ushtrimin e lirisë së shprehjes2. Në dritën e aksesit të tij dhe kapacitetit për të 
ruajtur dhe për të komunikuar sasi të madhe informacioni, interneti gjithashtu 
luan një rol të rëndësishëm në rritjen e aksesit të publikut në lajme dhe lehtësimin 
e shpërndarjes së informacionit, në përgjithësi3. Në të njëjtën linjë arsyetimi, 
1Ky rast është ende i limituar (shiko Copland k. Mretërisë së Bashkuar, nr. 62617/00, GJEDNJ 
2007-I, dhe Peev k. Bullgarisë, nr. 64209/01, 26 Korrik 2007).
2 Delfi AS k. Estonisë [GC], nr. 64569/09, §§ 110 dhe118, 16 Qershor 2015, duke ndjekur Ahmet 
Yıldırım k. Turqisë, nr. 3111/10, § 48, GJEDNJ 2012, dhe Times Newspapers Ltd (nos. 1 and 2) k. 
MB, nos. 3002/03 dhe 23676/03, § 27, GJEDNJ 2009
3Ahmet Yıldırım, cituar më lart, § 48, dheTimes Newspapers Ltd, cituar më lartë, § 27.
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Këshilli Kushtetues francez ka pohuar se “në gjendjen e tanishme të mjeteve 
të komunikimit dhe duke pasur parasysh zhvillimin e shërbimeve publike të 
komunikimit në internet dhe rëndësinë e këtyre të fundit për pjesëmarrje në 
demokraci dhe shprehje të ideve dhe opinioneve, kjo e drejtë (e lirisë së shprehjes) 
nënkupton lirinë e aksesit në shërbime të tilla4. “Në këtë mënyrë, shtetet kanë 
detyrim pozitiv për të promovuar dhe lehtësuar aksesimin universal në internet, 
duke përfshirë krijimin e infrastrukturës së nevojshme për lidhjen e internetit5. 
Në rastin e komunikimeve private në internet, detyrimi për të promovuar lirinë 
e shprehjes shoqërohet me detyrimin për të mbrojtur të drejtën për respektimin e 
jetës private. Shtetet nuk janë në gjendje të sigurojnë që individët të kenë mundësi 
të kërkojnë lirisht dhe të marrin informacion apo të shprehin veten e tyre, pa 
respektuar, mbrojtur dhe promovuar të drejtën e tyre për privatësi. Në të njëjtën 
kohë, rreziku i dëmit që vjen nga komunikimet e internetit në ushtrimin dhe 
gëzimin e të drejtave dhe lirive të njeriut, veçanërisht të drejtën për respektimin e 
jetës private, është sigurisht më e lartë se ai i paraqitur nga shtypi6. Për shembull, 
shtetet duhet të luftojnë diskriminimin racor ose fetar, ose gjuhën e urrejtjes në 
internet7. Me fjalë të tjera, mund të krijohet një situatë ku liria e shprehjes së 

4 Vendim I Këshillit Kushtetues nr. 2009/580DC, 10 Qershor 2009, paragrafi 12.
5Shih, në nivel rajonal, Rekomandimi CM / Ref (2007) 16 i Komitetit të Ministrave për shtetet 
anëtare mbi masat për të promovuar vlerën e shërbimit publik të Internetit, 7 nëntor të vitit 2007, 
dhe, më e rëndësishmja, Rekomandimi CM / Rec (2011 ) 8 e Komitetit të Ministrave për shtetet 
anëtare mbi mbrojtjen dhe promovimin e universalitetit, integritetit dhe transparencës së interne-
tit, 21 shtator 2011, dhe Këshilli i Rezolutave të tjera të Evropës, Rekomandimet dhe deklaratat, 
përveç Konventës mbi krimin kibernetik dhe Protokolli i saj shtesë përmendur sipas mendimit 
tim të veçantë të bashkohet me Ahmet Jildirim, cituar më lart; dhe në nivel global, Deklarata e 
Mijëvjeçarit të OKB-së të miratuar nga GA Rezoluta 55/2, 18 shtator 2000 A / RES / 55/2; Unioni 
Ndërkombëtar i Telekomunikacionit, Deklarata e Gjenevës e Parimeve, Samiti Botëror mbi Sho-
qërinë e Informacionit, 10 dhjetor 2003 (në “angazhimin për të ndërtuar një të përqendruar tek 
njerëzit, gjithëpërfshirëse dhe të zhvillimit të orientuar shoqërinë e informacionit, ku të gjithë 
mund të krijojë, aksesojnë, të shfrytëzojnë dhe të ndajnë informata dhe njohuri “); Deklarata e 
Përbashkët mbi Lirinë e shprehjes dhe internet nga raportuesi OKB-së të Posaçëm për Lirinë e 
Mendimit dhe Shprehjes, Përfaqësuesi i OSBE-së për Lirinë e medias, Raportuesit Special OAS 
për Lirinë e Shprehjes dhe Raportuesit Special ACHPR në Shprehjes dhe Qasjen në Informata 
, 1 qershor 2011, paragrafi 6; dhe, në punën e komisioneve të OKB, për shembull, Komiteti i 
Përgjithshëm i të Drejtave të Njeriut Komenti nr. 34, Liritë e shprehjes dhe mendimit (neni 19.), 
12 shtator 2011, CCPR / C / GC / 34, paragrafi 12; dhe Komiteti Ndërkombëtar për të Drejtat 
Ekonomike, Sociale dhe të Drejtat Kulturore, Vëzhgimet përfundimtare në Kinë, 25 prill-13 maj 
2005 E / 2006/22, paragrafët 168 dhe 197.
6 Delfi AS, cituar më lartë, § 133, dhe Bordi Editorial i Pravoe Delo dhe Shtekel 
k. Ukrainës, nr. 33014/05, §§ 63-64, GJEDNJ 2011.
7 Delfi AS, cituar më lartë, §§ 136 dhe 162; Komiteti për Eliminimin e Diskrimin-
imit Racor Rekomandimi I Përgjithshëm XXX, I diskriminimit ndaj jo-shtetasve, 
20 gusht 2004, A / 59/18, paragrafi 12, faqe 95; dhe Raporti i Raportuesit Special 
për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtës së lirisë së mendimit dhe shprehjes, 
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ofruesit të përmbajtjes, të mbrojtur me Nenin 10, bie ndesh me të drejtën për 
respektimin e jetës private të të tjerëve, sanksionuar në Nenin 8, ose kur të dy 
liritë e shprehjes dhe të drejtat e respektimit të  jetës private  që janë përfshirë në 
fushën e komunikimit në Internet mund të bien ndesh me të drejtat dhe liritë e të 
tjerëve. Rasti konkret i përket llojit të dytë të situatës. 

Mbrojtja e komunikimit në internet e punonjësve në të drejtën 
ndërkombëtare

4.  Mbikëqyrja e internetit në vendin e punës nuk është në pushtetin diskrecional të 
punëdhënësit. Në një kohë kur teknologjia ka mjegulluar vijën ndarëse mes jetës 
në ambientet e punës dhe jetës private, dhe disa punëdhënësve i lejon përdorimin 
e pajisjeve në pronësi të kompanisë për qëllime personale punonjësve, të tjerët 
lejojnë punonjësit të përdorin pajisjet e tyre për çështjet e lidhura me punën dhe 
në raste të tjera punëdhënësit i lejojnë të dyja, të drejtën e punëdhënësit për të 
mbajtur një vend pune të rregullt dhe detyrimin e punonjësit për të përfunduar 
detyrat e tij ose të saj profesionale në mënyrë adeguate, e cila nuk justifikon 
kontrollin e papenguar të shprehjes e të punësuarit në internet8. Edhe aty ku 
ekzistojnë dyshime për cyberslacking, devijimi i burimeve të IT të punëdhënësit 
për qëllime personale, dëmtimi i sistemeve të IT të punëdhënësit, përfshirja 
në aktivitete të paligjshme apo zbulimi i sekreteve tregtare të punëdhënësit, e 
drejta e punëdhënësit për të ndërhyrë në komunikimet e punonjësit nuk është 
e pakufizuar. Duke pasur parasysh se, në shoqëritë moderne, komunikimi në 
internet është një formë e privilegjuar e shprehjes, duke përfshirë informacionin 
privat, kufizime të rrepta zbatohen për mbikëqyrjen e përdorimit të internetit të 
një punonjësi gjatë kohës së punës nga punëdhënësi dhe, në mënyrë rigoroze, 
jashtë orarit të punës, kohë në të cilën komunikimi bëhet përmes objekteve të 
tyre kompjuterike, ose ato të ofruara nga punëdhënësi.

5. Parimi i Konventës është se komunikimet e internetit nuk janë më pak të 
mbrojtura në bazë të asaj që ndodh gjatë orarit të punës, në vendin e punës 
ose në kontekstin e një marrëdhënie pune, ose që ata të kenë një ndikim në 
aktivitetet e biznesit të punëdhënësit ose punonjësit e kryerja e detyrimeve 
kontraktuale9. Kjo mbrojtje përfshin jo vetëm përmbajtjen e komunikimit, 

Frank La Rue, 7 shtator 2012 (A / 67/357), paragrafi 87.
8 Kështu, unë e gjej të vështirë për të rënë dakord me deklaratën e gjerë e shumicës në paragrafin 
58 të vendimit.
9 Në çështjen Niemietz k. Gjermanisë, 16 dhjetor 1992 Seria A nr. 251-B, § 28, Halford k. 
Mbretërisë së Bashkuar, 25 qershor 1997 Raportet 1997-III, § 44, dhe Amann k. Zvicrës [GC], 
nr. 27798/95, § 43, GJEDNJ 2000-II, Gjykata konsideroi ndërhyrje në komunikimin  dhe korre-
spondencën në punë ose të mjedisit të biznesit në dritën e konceptit të jetës private dhe correspon-
dences, për qëllime të Nenit 8, asnjë dallim nuk u bë midis komunikimit private dhe komunikim 
profesional e korrespondencës. Gjykata tashmë ka deklaruar se, të drejtat e intimitetit nuk mund 
të pohohen në kontekstin e sjelljes larg nga vendi i punës, të referuara nga një punëdhënës si bazë 
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por edhe metadatën që rezulton nga mbledhja dhe mbajtja e të dhënave 
të komunikimit, të cilat mund të ofrojnë një pasqyrë të mënyrës së jetës, 
besimit fetar, bindjeve politike, preferencave private dhe marrëdhënieve 
shoqërore të një individi10. Në mungesë të një paralajmërimi nga punëdhënësi 
se komunikimet janë duke u monitoruar, punonjësi ka  patur “pritshmëri të 
arsyeshme të privatësisë11”. Çdo ndërhyrje nga punëdhënësi në të drejtën 
e punëmarrësit për respektimin e jetës private dhe lirisë së shprehjes, duke 
përfshirë ruajtjen e thjeshtë të të dhënave personale në lidhje me jetën private të 
punonjësit, duhet të jetë e justifikuar në një shoqëri demokratike, me mbrojtjen 
e interesave të caktuara të mbuluara nga Konventa12, përkatësisht mbrojtja e të 
drejtave dhe lirive të punëdhënësit ose punonjësve të tjerë (Neni 8 § 2)13, ose 

për shkarkim (Pay k. Mbretërisë së Bashkuar (dec.), Nr. 32792/05, 16 Shtator 2008).
10 Frymëzuar nga Malone k. Mbretërisë së Bashkuar, 2 gusht 1984, § 84, seria A nr. 82, Gjykata 
ka konfirmuar në Copland, cituar më lartë, § 43, që, edhe nëse monitorimit është i kufizuar për 
të “informacion në lidhje me datën dhe kohëzgjatjen e bisedave telefonike dhe në veçanti numrat 
e rënë”, si dhe e-mail dhe përdorimi i internetit, dhe pa akses në përmbajtjen e komunikimit, ajo 
ende shkel nenin 8 të Konventës. E njëjta vërejtje është bërë nga Gjykata e Drejtësisë e Bash-
kimit Europian, e cila ka regjistruar Rastet C-293/12 C-594/12, Të Drejtat Dixhitale Irlanda dhe 
Seitlinger dhe tjerët, gjykimi i 8 prill 2014, paragrafët 26-27 dhe 37, si dhe Raporti i Komisioner-
it të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut në të drejtën e privatësisë në moshën 
dixhitale, 30 Qershor 2014 paragrafi 19 (A / HRC / 27 e / 37).
11 Halford, cituar më lartë, §§ 44 dhe 45; Copland, cituar më lartë, §§ 41 dhe 42; dhe Peev, cituar 
më lart, § 39. Nuk është e qartë çfarë Gjykata nënkupton me këtë, pasi Gjykata i referohet fak-
torëve të ndryshme të tilla si mungesa e paralajmërimit, sigurimi i hapësirës private dhe sigurimi 
e përdorim privat i pajisjeve të komunikimit të punëdhënësit, por nuk nuk sqaruar në rëndësinë e 
tyre relative dhe nëse këta faktorë janë të domosdoshëm apo raste të ndjeshme. Kështu, Gjykata 
e neglizhon vlerën normative të kriterit “arsyeshmërisë”, duke lënë përshtypjen se privatësia e 
punonjësit në punë është gjithmonë e respektuar për interesat e pastër të menaxhimit, si në qoftë 
se punëdhënësi kishte fjalën e fundit se çfarë lloj aktiviteti nuk konsiderohet si private në vendin 
e punës. Më keq akoma, Gjykata nuk jep ndonjë udhëzim mbi interesat që punëdhënësi mund të 
thirret në bazë të Nenit 8 § 2, për të justifikuar ndërhyrjet me jetën private të punonjësve. Prob-
lemi me këtë koncept qëndron në mënyrën se si ajo ishte e modës në lindje. shpresa e të punësuarit 
e privatësisë në kontekstin e “realiteteve operacionale të punës”, u afirmua nga Gjykata e Lartë e 
Shteteve të Bashkuara në O’Connor k. Ortega, 480 US 709 (1983), i cili adresuar këtë çështje në një 
rast-nga data baza e çështjeve, duke çuar në mungesë të parimeve përgjithësisht të zbatueshme, siç 
vuri në dukje gjithashtu mendimin kritik konkurent i Drejtësisë Scalia. Sipas mendimit tim, “pritje të 
arsyeshme” Testi është përzier objektiv-subjektiv, pasi personi në fakt duhet të ketë mbajtur besimin 
(subjektive), por kjo duhet të ketë qenë edhe e arsyeshme për atë apo të saj për të e kanë bërë këtë 
(objektivisht). Ky objektiv, gjymtyrë normative e testit nuk mund të harrohet.
12 Amann, cituar më lartë, § 65, dhe Copland, cituar më lartë, § 43. Në një kontekst më të gjerë, 
shih gjithashtu mendimi im i veçantë bashkuar për të Yildirim k. Turqisë, nr. 3111/10, 18 dhjetor 2012.
13 Ndjekjen e interesave të sigurisë kombëtare, sigurinë publike ose mirëqenies ekonomike të vendit, 
parandalimin e trazirave apo krimit, mbrojtja e shëndetit ose të moralit nuk është në kompetencë të 
punëdhënësit, dhe për këtë arsye nuk justifikon ndërhyrjen tek të drejtat që Konventa mbron. Kësh-
tu, për shembull, do të ishte e papërshtatshme për një punëdhënës privat për të kryer detyrimin e 
mbikqyrjes në lidhje me punonjësit e tij ose të saj në bazë të shqetësimeve të sigurisë publike. Këtu, 
unë supozoj se rregulla të ndryshme duhet të zbatohen në çdo rast me operacionet e mbikqyrjes së 
shtetit lidhur me sigurinë publike, mbrojtjen, sigurinë e shtetit (përfshirë mirëqenien ekonomike të 
shtetit, kur operacioni i përpunimit ka të bëjë çështjet e sigurisë shtetërore) dhe aktivitetet e shtetit 
në fushat e të drejtës penale. Një supozim i ngjashëm është bërë në paragrafin 1.5 të Rekomandimit 
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për mbrojtjen e dinjitetit ose të të drejtave të punëdhënësit ose punonjësive të 
tjerë dhe parandalimin për zbulimin e informacionit të marrë nga punonjësi 
në mirëbesim (Neni 10 § 2)14.
Prandaj, ndjekja e përfitimit maksimal dhe produktivitetit nga fuqia punëtore 

nuk është në vetvete një interes i mbuluar nga Neni 8 § 2 dhe Nenit 10 § 2, por 
me qëllim sigurimin e përmbushjes së të drejtave dhe të detyrimeve kontraktuale 
në një marrëdhënie pune, mund të justifikojnë kufizime të caktuara për të drejtat 
e sipërpërmendura dhe liritë, në një shoqëri demokratike15.
6. Për më tepër jurisprudenca e Gjykatës, standardet ndërkombëtare të mbrojtjes 

së të dhënave personale16 si në sektorin publik dhe privat janë përcaktuar në 
Konventën e Këshillit të Evropës për mbrojtjen e individëve në lidhje me 
përpunimin automatik të të dhënave personale të vitit 1981. Në këtë Konventë 
mbrojtja e të dhënave personale ka qenë e garantuar, për herë të parë, si e 
drejtë e veçantë e dhënë për një individ. Rregullat specifike për mbrojtjen e 
të dhënave në marrëdhëniet e punës janë të përfshira në Rekomandimin Rec 
(89) 2  të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës për shtetet anëtare, 
për mbrojtjen e të dhënave personale të përdorura për qëllime punësimi, 18 
janar 1989, zëvendësuar së fundmi nga Rekomandimi CM / Rec ( 2015) 5 
të Komitetit të Ministrave për shtetet anëtare mbi përpunimin e të dhënave 
personale në kontekstin e punësimit. Gjithashtu, jashtëzakonisht të vlefshme 
në këtë kontekst, janë Rekomandimi No.R (99) 5 për mbrojtjen e privatësisë 
në internet, e miratuar më 23 shkurt 1999, dhe Rekomandimi CM / Rec (2010) 
13 mbi mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin automatik të të të 
dhënave personale në kontekstin e profilizimit, miratuar më 23 nëntor 2010.

7. Në kuadrin ligjor të Bashkimit Evropian (BE), respektimi i jetës private dhe 
mbrojtja e të dhënave personale janë njohur si të drejta të veçanta themelore 
në Nenet 7 dhe 8 të Kartës së BE për të Drejtat Themelore. Pjesa qendrore 
e legjislacionit të BE-së është Direktiva 95/46 / EC e Parlamentit Evropian 
dhe e Këshillit, e datës 24 tetor 1995, për mbrojtjen e individëve në lidhje me 
përpunimin e të dhënave personale dhe lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave. 
Marrëdhëniet e punës i referohen në mënyrë specifike vetëm kontekstit 
të përpunimit të të dhënave të ndjeshme. Rregullorja (EC) Nr 45/2001 
përcakton të njëjtat të drejta dhe detyrime në nivel të institucioneve dhe 
organeve të KE-së. Ajo gjithashtu krijon një autoritet të pavarur mbikëqyrës 
me detyrën për të siguruar që Rregullorja është në përputhje me të. Direktiva 

Nr R (89) 2 të Këshillit të Evropës dhe Nenin 3 (2) të Direktivës së BE-së 95/46 / EC.
14Ndjekja e interesave të sigurisë kombëtare, integritetit territorial ose sigurisë publike, paran-
dalimin e trazirave apo krimit, mbrojtjen e shëndetit apo moralit, dhe mirëmbajtjen e autoritetit 
dhe paanshmërinë e gjyqësorit nuk janë në kompetencë të punëdhënësit dhe për këtë arsye nuk e 
justifikon ndërhyrje në të drejtat e Konventës.
15Për shembull, në një rast të Nenit 10, Palomo Sánchez dhe të tjerët kundër Spanjës, nr. 28955/06, 
28957/06, 28959/06 dhe 28964/06, 12 shtator 2011.
16 ETS nr. 108.
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2002/58/EC ka të bëjë me përpunimin e të dhënave personale dhe mbrojtjen 
e privatësisë në sektorin e komunikimeve elektronike, që rregullon çështje si 
konfidencialiteti, faturimit dhe të dhënave të trafikut dhe spam. Fshehtësia e 
komunikimit është e mbrojtur me Nenin 5 të Direktivës, i cili imponon mbi 
shtetet anëtare detyrimin për të siguruar konfidencialitetin e komunikimeve 
dhe të dhënave të lidhura me trafikun me anë të rrjetit të komunikimit publik 
dhe në dispozicion të publikut të shërbimeve të komunikimeve elektronike, 
nëpërmjet legjislacionit kombëtar. Në mënyrë të veçantë ndalohet dëgjimi, 
përgjimi, ruajtja apo lloje të tjera të përgjimit apo mbikëqyrja e komunikimit 
dhe të dhënat e lidhura me trafikun nga persona të ndryshëm nga përdoruesit, pa 
pëlqimin e përdoruesit në fjalë, përveç kur autorizohet me ligj për ta bërë këtë. 
Përgjimi i komunikimeve mbi rrjetet private, duke përfshirë e-mail, shërbime 
të mesazheve të çastit, dhe telefonatave, dhe në përgjithësi komunikimeve 
private, nuk janë të mbuluara, pasi Direktiva i referohet shërbimeve të 
komunikimeve elektronike në rrjetet e komunikimit publik, në dispozicion të 
publikut. Gjithashtu e rëndësishme është Direktiva 2000/31/EC e Parlamentit 
Evropian dhe e Këshillit e datës 8 qershor 2000 mbi disa aspekte ligjore të 
shërbimeve të shoqërisë së informacionit, në veçanti tregtisë elektronike, në 
tregun e brendshëm, i cili specifikon se shtetet anëtare mund të mos zbatojë 
detyrimet e përgjithshme të monitorimin  për ofruesit e shërbimeve të 
internetit / e-mail, për shkak se një detyrim i tillë do të përbënte një shkelje 
të lirisë së informacionit, si dhe të fshehtësisë së korrespondencës (Neni 15). 
Kjo në kuadër të ish shtyllës së tretë të BE-së, Vendimi Kuadër 2008/977 / 
JHA marrë me mbrojtjen e të dhënave personale të përpunuara në kuadër të 
policisë dhe bashkëpunimit gjyqësor në çështjet penale. Së fundi, Opinion i 
Grupit të Punës 8/2001 Neni 29 mbi përpunimin e të dhënave personale në 
kuadër të punësimit, të miratuar më 13 shtator 200117, Dokumenti i Punës 
mbi mbikëqyrjen dhe monitorimin e komunikimeve elektronike në vendin e 
punës, të miratuar më 29 maj 200218, duke bërë një interpretim të përbashkët 
të Nenit 26 (1) të Direktivës 95/46 / EC, miratuar më 25 nëntor 200519, dhe 
Nenit 29 të Opinion 2/2006 të Grupit të Punës mbi çështjet e privatësisë që 
kanë të bëjnë me ofrimin e shërbimeve të shqyrtimit të email, të miratuar më 
21 shkurt 200620, janë gjithashtu të rëndësishme për vendosjen e standardeve 
të mbrojtjes së të dhënave të zbatueshme për të punësuarit në BE. Në raportin 
vjetor të vitit 2005, Grupi i Punës u shpreh se ‘’ nuk është konstatuar se, një 
adresë e-mail e caktuar nga një kompani për punonjësit e saj, përbën të dhënë 

17 5062/01/EN/Përfundimtare.
18 5401/01/EN/ Përfundimtare
19 2093/05/EN.
20  00451/06/EN.
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personale në qoftë se ajo mundëson të identifikohet një individ21”.
8.  Së fundi, si  Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim e 1980 ashtu 

edhe (OECD) Udhëzimet për mbrojtjen e privatësisë dhe fluksit ndërkufitar 
të të dhënave personale22, dhe  Kodit i Praktikës së Zyrës Ndërkombëtare 
të Punës  1997 për mbrojtjen e të dhënave personale të punëtorëve, arrinte 
të siguronte udhëzime të rëndësishme të legjislacionit për punëdhënësit, të 
punësuarit dhe gjykatat.

9.  Nga ky kuadër ligjor ndërkombëtar, mund të nxirren një grup i konsoliduar e 
koherent parimesh për krijimin, implementimin dhe zbatimin e një politike të 
përdorimit të internetit, në kuadër të marrëdhënies së punës23. Çdo informacion 
në lidhje me një punonjës të identifikuar apo të identifikueshëm që është 
mbledhur, mbajtur ose përdorur nga punëdhënësi për qëllime punësimi, 
duke përfshirë edhe komunikimet private elektronike, duhet të mbrohet në 
mënyrë që të respektojë të drejtën e punonjësit për intimitet dhe lirinë e 
shprehjes24. Rrjedhimisht, çdo përpunim i të dhënave personale për qëllime 
të rekrutimit, plotësimin ose shkelje të detyrimeve kontraktuale, menaxhimin 
e stafit, planifikimin e punës dhe organizimin e ndërprerjen e marrëdhënies 
së punës në sektorë qoftë publik apo privat, duhet të rregullohen me ligj, 

21Vendime të rëndësishme janë dhënë në këtë fushë nga Gjykata e Drejtësisë së Luksemburgut, të 
tilla si Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Credito (ASNEF) dhe federación 
de Comercio Electronico y Marketing drejtorisë e (FECEMD) k. Administración del Estado, 
lëndët e bashkuara C-468 / 10 dhe C-469/10, 24 nëntor 2011 për zbatimin e nenit 7 (f) të Direk-
tivës së Mbrojtjes së të dhënave në ligjin kombëtar; . Deutsche Telekom AG k. Bundesrepublik 
Deutschland, C-543/09, 5 maj 2011, për domosdoshmërinë e miratimit të përtërirë; College van 
Burgemeester en ëethouders van Roterdamit v. M.E.E. Rijkeboer, C-553/07, 7 maj 2009, mbi të 
drejtën e aksesit të të dhënave të subjektit; Dimitrios Pachtitis k. Komisionit Evropian, F-35/08, 
15 qershor 2010, dhe V k. Parlamenti Evropian, F-46/09, 5 korrik 2011 si në përdorimin e të 
dhënave personale në kontekstin e punësimit në institucionet e BE-së.
22 Këto udhëzime janë përditësuar në vitin 2013, por unë do t’i referohem  të dy versioneve, duke 
marrë parasysh datën e fakteve në rastin në fjalë.
23 Ndërsa shembulli është në një farë mase e ngushtë, duhet të ofrohet nga ana e Gjykatës në 
mënyrë universale, në kuptimin që gjykata duhet të kërkojë një qasje parimore të komunikim-
it në Internet. Kjo rregullore ndërkombëtare, e vendosur nga Gjykata në aspekte të caktuara 
themelore, nuk e vë në dyshim larmine e qeverisjen e multi-aktorëve të internetit. Në të kundërtën, 
ajo e garanton atë. Sipas mendimit tim, gjykata nuk duhet të harrojë natyrën tejet politike të 
internetit si një barazim social dhe një instrument për avancimin e të drejtave të njeriut, i cili 
angazhohen interes privat në vendimet publike. Një lëshim të tillë do të ishte veçanërisht i keq 
në kontekstin e ligjit të punës, të cilit fillimisht qëllimi është për të korrigjuar çekuilibrat mes 
punonjësve, të rrezikuara dhe punëdhënësve më të fuqishëm në marrëdhëniet e tyre kontraktuale.
24 Paragrafi 14.1 i Këshillit të Evropës Rekomandimi Rec (2015) 5: “Përmbajtja, dërgimi dhe 
marrja e komunikimeve private elektronike në punë nuk duhet të monitorohet në asnjë rrethanë”, 
dhe paragrafi 15.1: “Futja dhe përdorimi i sistemeve të informacionit dhe teknologjive me qëllim 
të drejtpërdrejtë dhe kryesor të veprimtarisë së monitorimit së të punësuarit dhe sjelljes së tij,  
nuk duhet të lejohet. “.
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marrëveshje kolektive ose kontrata25. Format e veçanta të përpunimit të të 
dhënave personale, për shembull të përdorimit të internetit dhe komunikimit 
elektronik në vendin e punës të punonjësve, garantohet me rregullore në 
mënyrë të detajuar26.

10. Për këtë arsye,  duhet të vendoset një politikë gjithëpërfshirëse e përdorimit 
të internetit në vendin e punës, duke përfshirë edhe rregullat e veçanta për 
përdorimin e emailit, mesazheve të menjëhershme, rrjeteve sociale, blogging 
dhe lundrimit në internet. Edhe pse politikat mund të përshtaten sipas 
nevojave të secilës kompani, si një e tërë dhe për çdo sektor të infrastrukturës 
së kompanisë, në veçanti, të drejtat dhe detyrimet e punonjësve duhet të 
përcaktohet në mënyrë të qartë, rregullat të jenë transparente se si mund të 
përdoret interneti, se si të kryhet monitorimi, si dhe të dhënat të jenë  të sigurta.27

11. Masa ndaluese e përgjithshme për përdorim personal të internetit nga ana 
e punonjësve është e papranueshme28, siç është çdo politikë në mënyrë 
automatike për monitorimin e vazhdueshëm të përdorimit të internetit nga 
ana e punonjësve29. Të dhënat personale që kanë të bëjnë me origjinën racore, 
opinionet politike ose bindjet fetare apo të tjera, si dhe të dhënat personale në 
lidhje me shëndetin, jetën seksuale apo dënimet penale konsiderohen si “të 
dhëna sensitive” që kërkojnë mbrojtje të veçantë30.

12. Punonjësit duhet të bëhen të vetëdijshëm për ekzistencën e një politike në 
fuqi të përdorimit të internetit në vendin e punës,  jashtë vendit të punës si dhe 
gjatë orëve të kryera përtej orarit të punës, që përfshin objektet e komunikimit 

25 Megjithatë, thjesht ekzistenca e një kodi të punës ose një ligji të përgjithshëm të punësimit i cili 
rregullon marrëdhëniet ndërmjet punëdhënësve dhe punëmarrësve, nuk mjafton në qoftë se ata 
nuk japin një grup të veçantë të rregullave për mbrojtjen personale të të dhënave të punonjësve, 
duke përfshirë politikën e përdorimit të internetit në vendin e punës .
26 Në Komentin e Përgjithshëm në nenin 19 të përditësuar , Komiteti të të Drejtave të Njeriut 
theksoi nevojën për të marrë parasysh të fjalën e lirë në internet dhe mediat dixhitale (CCPR / C 
/ GC / 34, 12 shtator 2011, paragrafi 12).
27Paragrafi 6.14.1 i Kodit të ILO-s, 1997 të Praktikës dhe paragrafi 15 i rishikuar 2013 Ud-
hëzimet e OECD-së, e cila paraqet një koncept të një programi të menaxhimit të privatësisë dhe 
artikulon elementet e tij thelbësorë.
28 Neni 29 i dokumentit të Grupit të Punës rregullon mbikëqyrjen e komunikimeve elektronike në 
vendin e punës, faqet 4 dhe 24. Si dhe e drejta evropiane për mbrojtjen e të dhënave, e vitit 2014, 
e vë atë, në “një ndalim të tillë të përgjithshëm që mund të jetë i tepruar dhe jo real.”
29 Neni 29 I dokumentit të  Grupit të Punës rregullon mbikëqyrjen e komunikimeve elektronike në 
vendin e punës, 17, dhe, më parë, Komisioneri I  Zyrës së Federatës Australiane, Udhëzimet për 
E-mailet në vendin e Punës, Web Browsing dhe Privatësia, 30 mars 2000.
30 Shih nenin 6 të vitit 1981 Konventës së  Këshillit të Evropës, paragrafi 10.1 Rekomandimi I 
Këshillit të Evropës Nr R (89) 2, paragrafi 6.5 të Kodit të ILO-s 1997 të praktikës, dhe paragrafi 
9.1 i Këshillit të Evropës, Rekomandimi Rec (2015) 5.
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në pronësi nga ana e punëdhënësit, punonjësit ose palë të treta31. Të gjithë 
punonjësit duhet të njoftohen personalisht mbi politikën në fjalë dhe të japin 
pëlqimin, shprehimisht32 për të. Përpara vendosjes së një politike monitorimi, 
punonjësit duhet të jenë të vetëdijshëm për orarin, fushëveprimin, mjetet 
teknike dhe kohore të një monitorimi të tillë33. Për më tepër, punonjësit duhet 
të kenë të drejtë të njoftohen rregullisht mbi të dhënat personale të mbajtura 
rreth tyre dhe përpunimin e të dhënave personale, të drejtën për të patur akses 
në të gjitha të dhënat e tyre personale, të drejtën për të shqyrtuar dhe për të 
marrë një kopje të çdo të dhëne personale, të drejtën të kërkojë që të dhënat 
personale të pasakta apo jo të plota, të dhënat e mbledhura ose të përpunuara 
në mënyrë të papajtueshme me politikën e kompanisë, të fshihen ose të 
korrigjohen34. Në rast të shkeljeve të pretenduara të politikës së përdorimit 
të internetit nga ana e punonjësve, atyre duhet t’u jepet mundësia për t›iu 
përgjigjur ankesave me një procedure të drejtë, me këndvështrim ligjor.

13. Zbatimi i një politike të përdorimit të internetit në vendin e punës duhet 
të udhëhiqet nga parimet e domosdoshmërisë dhe proporcionalitetit, për 
të shmangur një situatë ku të dhënat personale të mbledhura, në lidhje 
me politikat legjitime organizative ose informacioni I teknologjisë është 

31 Rregullat për transparencën e çdo përpunimi të të dhënave personale të të punësuarit mund të 
gjenden në paragrafin 12 të 1980 Udhëzimet e OECD-së; paragrafi 3.1 i Këshillit të Evropës, 
Rekomandimi Nr R (89) 2; paragrafin 5.8 të Kodit të ILO-s 1997 të praktikës; Neni 29 dokumentit 
të Grupit të Punës rregullon mbikëqyrjen e komunikimeve elektronike në vendin e punës, faqet 4 
dhe 5; Neni 29 I dokumentit të Grupit të Punës rregullon mbikëqyrjen e komunikimeve elektronike 
në vendin e punës, faqe 13, 14, 22 dhe 25; dhe paragrafët 10.1-10.4 dhe sidomos paragrafi 14.1 
dhe 21 (a) i Këshillit të Evropës, Rekomandimi Rec (2015) 5.
32Parimi i pëlqimit të informuar dhe të qartë është afirmuar në paragrafin 7 të 1980 Udhëzimet e 
OECD-së, paragrafi 3.2 të Këshillit të Evropës, Rekomandimi Nr R (89) 2, paragrafët 6,1-6,4 të 
Kodit të ILO-s të vitit 1997 e Praktikës, Neni 29 opinioni nr. 8/2001 I Partisë Punës, faqe 3 dhe 
23, Neni 29 Dokumenti Grupit të Punës për mbikëqyrjen e komunikimeve elektronike në vendin 
e punës, faqe 21, dhe paragrafët 14.3, 20.2 dhe 21 (b) dhe (c) të Këshillit të Evropës, Rekoman-
dimi Rec (2015 ) 5. Sipas Rekomandimit Punësimit të Këshillit të Evropës, punëdhënësit duhet të 
informojnë punonjësit e tyre paraprakisht për futjen ose përshtatjen e sistemeve të automatizuara 
për përpunimin e të dhënave personale të të punësuarve apo për monitorimin e lëvizjeve apo pro-
duktivitetin e punonjësve. Në kuadër të BE-së, Partia e Punës për Mbrojtjen e të Dhënave duke 
analizuar rëndësinë e pëlqimit si bazë ligjore për përpunimin e të dhënave të punësimit dhe të 
gjetur se çekuilibëri ekonomik ndërmjet punëdhënësve kërkon miratimin dhe dhënien e pëlqimt të 
punonjësit shpesh do të ngrejë dyshime rreth asaj nëse pëlqimi është dhënë lirisht ose jo. Për këtë 
arsye, rrethanat në të cilat kërkohet pëlqimi duhet të shihen me kujdes, kur vlerësohet vlefshmëria 
së pëlqimit në kontekstin e punësimit.
33 Komentari 14 i Kodit të 1997 ILO-s të praktikës në paragrafin 6., dhe Neni 29 i  Opinionit të 
Partisë Punës nr. 8/2001, faqe 25.
34 Paragrafi 13 i 1980 Udhëzimet e OECD-së, neni 8 i 1981 Konventës  së Këshillit të Evropës, 
paragrafët 11 dhe 12 të Këshillit të Evropës Rekomandimi Nr R (89) 2, paragrafët 11.1-11.3, dhe 
11.9 të Kodit të ILO-s 1997 të Praktikës dhe paragrafët 11.1-11.9 i Këshillit të Evropës, Reko-
mandimi Rec (2015) 5.
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përdorur për të kontrolluar sjelljen e punonjësve35 . Para zbatimit të çdo mase 
konkrete të monitorimit, punëdhënësi duhet të vlerësojë nëse përfitimet e 
asaj mase peshojnë më shumë në të kundërtën e të drejtës së privatësisë së 
punonjësit në fjalë dhe të personave të tretë të cilët komunikojnë me të 36. 
Mbledhja, aksesi dhe analiza e komunikimit të punonjësve, duke përfshirë 
përmbledhjet në mënyrë të pa miratuar, mund të lejohen vetëm përjashtimisht, 
me autorizim ligjor, pasi punonjësit e dyshuar për shkelje të politikave në 
procedurat disiplinore apo civile, duhet të trajtohen në mënyrë të drejtë e jo 
me pak se shkelësit e supozuar në shqyrtim penal. Janë të pranueshme vetëm 
mbikqyrja e planifikuar lidhur me dyshime të mirë bazuara të shkeljeve të 
politikave, e ndërkohë, monitorimi i pakufizuar është haptazi i tepruar tek të 
punësuarit37. Mjetet më pak ndërhyrëse teknike të monitorimit duhet të jenë 
më të preferuarat38. Që bllokimi i komunikimit në Internet të jetë i një mase 
minimale39, nëse është e nevojshme, mekanizmat e filtrimit konsiderohen mjet 
i përshtatshëm për të shmangur shkeljet e politikave40. Të dhënat e mbledhura 
nuk mund të përdoren për ndonjë qëllim tjetër përveç se qëllimit të menduar 
fillimisht, dhe duhet të jenë të mbrojtura nga ndryshimi, aksesi i paautorizuar 
si dhe çdo formë tjetër e keqpërdorimit41. Për shembull, të dhënat e mbledhura 
nuk duhet të vihen në dispozicion të punonjësve të tjerë, të cilët nuk lidhen 
me të. Kur nuk janë më të nevojshme, të dhënat personale të mbledhura duhet 
të fshihen42.

14. Rregulloret e politikës së brendshme të përdorimit dhe sanksionet duhet 
35 Shih mendimin tim të veçantë në Jildirim, cituar më lartë, në kriteret minimale për legjislacio-
nin e Konventës-të përputhshmërisë mbi masat e bllokimit në Internet; dhe paragrafi 8 i 1980 
Udhëzimet e OECD-së; Neni 5 (c), (d) të vitit 1981 Konventën e Këshillit të Evropës; paragrafi 
4.2 i Këshillit të Evropës, Rekomandimi Nr R (89) 2; paragrafi 5,1-5,4 i Kodit të ILO-s 1997 e 
Praktikës; Neni 29 Opinioni I Grupit  të Punës nr. 8/2001, faqe 25; Neni 29 dokumenti I  Grupit 
të Punës duke punuar me mbikëqyrjen e komunikimeve elektronike në vendin e punës, faqe 17 dhe 
18; dhe paragrafët 4.1, 5.2 dhe 5.5 të Këshillit të Evropës, Rekomandimi (2015) 5.
36Neni 29 Dokumenti i Grupit të Punës për mbikëqyrjen e komunikimeve elektronike në vendin e 
punës, faqe 13, paragrafi 20.1 dhe të Këshillit të Evropës, Rekomandimi Rec (2015) 5.
37 Paragrafi 6.14.2 i Kodit të ILO-s të vitit 1997 të praktikës.
38Neni 29 Opinioni i Grupit të Punës nr. 8/2001, faqet 4 dhe 25, si dhe paragrafi 14.3 i Këshillit 
të Evropës, Rekomandimi Rec (2015) 5.
39 Shih mendimin tim të veçantë në Jildirim, cituar më lartë, në kriteret minimale për legjislacio-
nin e Konventës- mbi masat e përshtatshme të bllokimit në  Internet.
40 Paragrafi 14.2 i Këshillit të Evropës, Rekomandimi Rec (2015) 5. dhe dokumenti Neni 29 i Par-
tisë së Punës Mbrojtja për mbikëqyrjen dhe monitorimin e komunikimeve elektronike në vendin 
e punës, faqe 24, duke theksuar, “interesi i punëdhënësit është shërbyer mirë në parandalimin e 
keqpërdorimit të internetit dhe jo në zbulimin e keqpërdorimit të tillë.”
41 Paragrafi 13 i Këshillit të Evropës, Rekomandimi Nr R (89) 2, dhe paragrafi 12.1 i Këshillit të 
Evropës, Rekomandimi Rec (2015) 5.
42Paragrafi 14 i Këshillit të Evropës, Rekomandimi Nr R (89) 2, dhe paragrafi 13.1 i Këshillit të 
Evropës, Rekomandimi Rec (2015) 5.
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të vihen në dukje nga të dy palët, nga punëdhënësit dhe punonjësit. Dënimet 
për përdorim të pahijshëm të internetit nga punonjësit duhet të fillojnë me një 
paralajmërim verbal, dhe të rritet gradualisht me vërejtje me shkrim, dënim 
financiar, ulje në pozitë dhe, për shkelje të rënda të përsëritura, përfundimin e 
punësimit43. Nëse monitorimi i Internetit nga ana e pundhënësit shkel politikën 
e brendshme të mbrojtjes së të dhënave apo ligjin përkatës ose marrëveshjet 
kolektive, ajo mund t’i japë të drejtën punonjësit për të ndërprerë punësimin e tij 
ose të saj dhe të kërkojë shkarkimin, krahas dëmeve materiale dhe morale.
15. Në fund të fundit, pa një politike të tillë, mbikëqyrja e  Internetit në vendin e 

punës është në rrezik e bie pre e abuzimeve nga punëdhënësit që veprojnë si një  
“Big Brother” mosbesues e përgjojnë mbi supet e punonjësve të tyre, ndonëse  
këta të fundit kanë shitur jo vetëm punën e tyre, por edhe jetën personale tek 
punëdhënësi. Për të shmangur një ngatërresë të tillë të punëtorit, punëdhënësit 
janë përgjegjës për vënien në vend dhe zbatimin në vazhdimësi të një politike 
për përdorimin e internetit përgjatë linjave të përcaktuara më sipër. Në këtë 
mënyrë ata do të veprojnë në mënyrë parimore në përputhje me  përqasjen e 
ligjit ndërkombëtar  për lirinë e internetit, si një e drejtë e njeriut44.

Mungesa e një politike për përdorimin e internetit në vendin e punës 
16. Qeveria argumenton se, rregulloret e brendshme të kompanisë bëjnë të mundur 

ndalimin e përdorimit të kompjuterëve për qëllime personale. Edhe pse e 
vërtetë, argumenti nuk është i rëndësishëm, pasi rregulloret e brendshme të 
shpërndara kanë lënë pa përmendur  çdo referencë ndaj politikës së mbikqyrjes 
së internetit, për tu zbatuar në vendin e punës. Në këtë kontekst, nuk duhet të 
neglizhohet fakti se, Qeveria gjithashtu i referohet njoftimit 2316 i datës 3 Korrik 
2007, i cili thekson se: ’’ një punonjës u lirua për arsye disiplinore, veçanërisht për 
shkak të përdorimit personal të lidhjes me Internet dhe telefon të kompanisë dhe” 
përsërit se, punëdhënësi verifikon dhe monitoron veprimtarinë e punonjësve, 
në mënyrë të veçantë duke u shprehur se, ata nuk duhet të përdorin internetin, 
telefonatat apo faksin për çështje që nuk kanë lidhje me punën”, me fjalë të 

43 Në këtë pikë vlen të përmendet pragu i kërkuar i Gjykatës për pranimin e shkarkimin në Vogt 
k. Gjermanisë, nr. 17851/91, më 26 shtator 1995, ku dënimi i shkarkimit është gjetur i tepruar, 
në lidhje me pjesëmarrjen e punonjësit në veprimtari politike jashtë punës, pa asnjë ndikim në 
rolin e saj profesionale, dhe Fuentes Bobo k. Spanjës, nr. 39293/98, 29 shkurt 2000, ku dënimi 
i pushimit nga puna për shkak të komenteve fyese transmetuar në lidhje me punëdhënësit është 
gjetur gjithashtu shumë i rëndë, duke marrë parasysh kohëzgjatjen e shërbimit të punëmarrësit.
44 Shih edhe mendimin tim të veçantë që u bashkua për të Jildirim, cituar më lartë; ILO, Kushtet e 
Punës, vëllimi 12, Pjesa I, Monitorimi dhe Mbikqyrja në vendin e punës (1993), f. 77; Deklarata 
e përbashkët nga Raportuesi Special i OKB-së për Lirinë e Mendimit dhe Shprehjes, Përfaqësuesi 
i OSBE-së për Lirinë e Medias dhe Raportuesi Special i OSHA mbi Lirinë e Shprehjes, e miratuar 
më 21 dhjetor 2005; dhe Raportet e Raportuesit Special të Këshillit të Drejtat e Njeriut të OKB-së 
për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtës për Lirinë e Mendimit dhe Shprehjes, Frank La Rue (A 
/ HRC / 17/27), 16 maj 2011, dhe (A / 66/290) , 10 gusht 2011 sidomos teksti fundit, për qasje në 
përmbajtjen e internetit (seksioni III) dhe qasje në lidhjen në Internet (Pjesa IV).
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tjera, të cilat “përsërisnin” ekzistencën e një politike të mbikëqyrjes së internetit 
në kompani45 . Gjithashtu, sipas Qeverisë, të punësuarit ishin informuar në lidhje 
me këtë njoftim, e cila është firmosur nga kërkuesi. Ankuesi i kundërshton këto 
fakte. Shumica e pranon se ka qënë në dijeni të kundërshtimit nëse kërkuesi është 
njoftuar para ndërhyrjes me komunikimet46 e tij të internetit , sipas politikës së 
mbikqyrjes së Internetit të kompanisë. Për fat të keq, shumica nuk dha hollësi 
të mëtejshme mbi këtë fakt të rëndësishëm.

17. Që nga ekzistenca e njoftimit paraprak, që pretendohet nga Qeveria dhe 
kontestohet nga kërkuesi, Qeveria kishte barrën e provës për të vërtetuar 
këtë fakt, të cilin nuk e bëri47. Për më tepër, kopja e vetme e njoftimit 2316 
në dispozicion në dosjen e Gjykatës nuk është nënshkruar  nga punonjësi48. 
Me fjalë të tjera, nuk ka prova të mjaftueshme në dosje që të vërtetojnë 
se  punonjësit e kompanisë, dhe veçanërisht kërkuesi, ishin të informuar 
se programi  monitorues që ishte instaluar nga punëdhënësi regjistronte në 
kohë reale komunikimin e punonjësve  në kompjuterët e kompanisë, duke 
prodhuar të dhënat statistikore të përdorimit të internetit nga çdo punonjës si 
dhe transkriptimet e përmbajtjes së komunikimeve të shkëmbyera nga ana e 
tyre, dhe mund të bllokojë komunikimin e tyre49.

18. Edhe duke supozuar se njoftimi 2316 ka ekzistuar dhe i është njoftuar me 
të vërtetë të punësuarve, duke përfshirë edhe kërkuesin, para ngjarjeve në 
fjalë, kjo nuk do të mjaftonte për të justifikuar ndërprerjen e kontratës së tij, 
duke pasur parasysh karakterin jashtëzakonisht të paqartë të njoftimit. Një 
komunikim i thjeshtë nga punëdhënësi për punonjësit se “veprimtaria e tyre 
ishte nën mbikëqyrje”50 është dukshëm i pamjaftueshëm për të siguruar këtë 
të fundit me informacionin e duhur në lidhje me natyrën, qëllimin dhe efektet 
e programit të zbatuar të mbikqyrjes së Internetit51. Një “Politikë” e tillë e 
keq-hartuar, në qoftë se ekziston, i ofron shumë pak mbrojtje të punësuarve. 
Me gjithë rëndësinë e saj vendimtare për rezultatin e rastit, shumica nuk u 

45 Faqja 2 e vëzhgimeve të Qeverisë.
46 Paragrafi 41 i vendimit.
47 Paragrafi 27 i vendimit.
48Paragrafët 33 dhe 43 të vendimit. Më duket e çuditshme, për të thënë të paktën se, Gjykata e 
Qarkut ka përmendur në njoftimin 2316 si të nënshkruhet (paragrafi 10 i vendimit), por qeveria 
nuk ka qenë në gjendje të paraqesë një kopje të artikullit të kontestuar të provave në Gjykatë.
49 Punëdhënësi ka përdorur IMFireëall Softëare - Ëfilter të përgjojë komunikimet e kërkuesit, e 
cila është karakterizuar nga regjistrimin në kohë reale dhe mundësia për të bllokuar mesazhet 
(shih paragrafin 13 të vëzhgimeve të kërkuesit, jo të diskutueshme nga Qeveria).
50 Paragrafi 10 i vendimit, duke iu referuar përshkrimit të njoftimit të Gjykatave të Qarkut.
51 Kjo ishte pikërisht e njëjta pikë e bërë nga neni 29 dokumenti I grupit punues për mbikëqyrjen 
e komunikimeve elektronike në vendin e punës: “Disa përkthyes theksojnë se, kjo duket se nënk-
uptojnë edhe si (edhe pse kjo nuk është specifikuar në vendim), se në qoftë se një punëtor është 
paralajmëruar paraprakisht nga një punëdhënës për mundësinë vrojtimit të komunikimeve të tij, 
atëherë ai mund të humbasë shpresën e tij të privatësisë dhe përgjimi nuk do të përbëjë një shkelje 
të nenit 8 të Konventës. Partia e Punës nuk është e mendimit se paralajmërimi I punëtorit është i 
mjaftueshëm për të justifikuar çdo shkelje të të drejtave të tyre për mbrojtjen e të dhënave “(faqe 8).
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kujdes të marrë në konsideratë kushtet e njoftimit, të pretenduara nga politika 
e mbikëqyrjes së Internetit të kompanisë. Duke marrë parasysh provat para 
Gjykatës, Unë nuk mund të mos mendoj se, njoftimi nuk ka dalluar  elementet 
minimal të politikës së mbikqyrjes së përdorimit të internetit, duke përfshirë 
veçanërisht keqdrejtimin e monitorimit, mjetet teknike të vëzhgimit dhe të 
drejtat e të punësuarve në lidhje me materialet e monitoruara .
Natyra personale dhe e ndjeshme e komunikimit të të punësuarit

19. Karakteri delikat i çështjes në fjalë është zmadhuar në mënyrë të konsideru-
eshme nga natyra e caktuar e mesazheve të kërkuesit. Ato i referohen 
problemeve shëndetësore seksuale që ndikojnë tek kërkuesi dhe e fejuara e 
tij52. Kjo çështje ka të bëjë me thelbin e jetës private të kërkuesit dhe kërkon 
mbrojtje më të ndjeshme sipas Nenit 8. Përveç të dhënave sensitive, mesazhet 
gjithashtu kishin të bënin edhe me informacionet e tjera personale, të tilla si 
ankthi e tij me mjedisin armiqësor të punës. Punëdhënësi ndërhyri jo vetëm 
në llogarinë profesionale të Yahoo Messenger krijuar nga kërkuesi, por edhe 
në llogarinë e tij personale53. Punëdhënësi nuk ka pasur të drejta pronësie 
mbi llogarinë Yahoo të punonjësve, pavarësisht nga fakti se kompjuteri që 
përdorej nga punonjësi i përkiste punëdhënësit54. Për më tepër, punëdhënësi 

52 Paragrafi 45 i vendimit.
53Paragrafi 5.3 i Këshillit të Evropës, Rekomandimi (2015) 5 shtetet në mënyrë të qartë dekla-
rojnë se “Punëdhënësit duhet të përmbahen nga e kërkuar ndaj  një punonjësi qasje kërkues 
ndaj informacionit që ai ose ajo ndan me të tjerët në internet, sidomos nëpërmjet rrjeteve so-
ciale.” Si anglisht Gjykata e Lartë deklaroi në Smith k. Trafford Housing Trust (2013) IRLR 86, 
detyrimi i punëdhënësit për të mos nxitur besimet fetare nuk shtrihet për Njoftimet e Facebook të 
punonjësve, dhe kështu një punonjës i krishterë mund të shprehë pikëpamjet e tij mbi martesën 
e homoseksualëve në rrjetet sociale pa kryer sjellje të pahijshme profesionale. Por ndërprerja e 
marrëdhënies së punonjësit  mund të jetë në lidhje me “orë më pas” të tij ose të saj të aktiviteteve 
tregtare në eBay, i cili përfshinte video të pakëndshme për punëdhënësit, siç vendoset nga Gjyka-
ta e Lartë amerikane në San Diego k. Roe, 543 US 77 (2004).
54 Apeli argumenton se pronësia nuk mungon, por ajo duhet të trajtohet me kujdes. Ajo që mund 
të vihet në pikëpyetje është nëse,  është e përshtatshme për qasje e çështjes në të zezë-apo-bardhë 
arsyetimi, duke thënë se punonjësi nuk ka ndonjë pritshmëri të privatësisë sa herë që ai ose ajo 
përdor objekte IT që i përkasin punëdhënësit, dhe, anasjelltas, punëdhënësi ka një shpresë të tillë sa 
herë që ai ose ajo përdor objektet e tij ose të saj të IT. Një qasje më e nuancuar është e nevojshme, 
siç del nga neni 29 dokumenti të Partisë Punës për mbikëqyrjen dhe monitorimin e komunikimeve 
elektronike në vendin e punës, faqe 20: “Në çdo rast, lokacioni dhe pronësia e mjeteve elektronike 
të përdorura nuk e përjashton sekretin e komunikimit dhe të correspondences, siç është përcaktuar 
në parimet themelore ligjore dhe kushtetutë. “Kohët e fundit, Gjykata e Lartë kanadeze theksoi të 
njëjtën ide, duke pohuar pritje të arsyeshme të privatësisë së punonjësit mbi informacionin personal 
të ruajtur në pajisje në pronësi të kompanisë (R. k.  Cole, (2012) SCC 53). Në të njëjtën mënyrë, që 
merr kohën si argument,  pretendohet se një individ në punë nuk është në “kohë private” dhe se për 
këtë arsye nuk ka të drejtë të privatësisë që të aplikohet në vendin e punës, është diçka mashtruese. 
Për të marrë hua fjalët e shkrimit të  Drejtësisë Blackmun për minoritetin në O’Connor k. Ortega, 
cituar më lartë, “realiteti i punës në kohë moderne, nëse bëhet nga punonjësit publikë ose privatë, 
tregon se pse pritja e një punonjësi publik të privatësisë në vendin e punës duhet të ruhet me kujdes 
dhe të mos lihet mënjanë. Kjo është, për fat të keq, shumë e vërtetë që vendi i punës është bërë një 
shtëpi për amerikanët të përkushtuar ndaj punës. Shumë punonjës shpenzojnë pjesën më të mirë të 
jetës së tyre dhe shumë prej mbrëmjeve të të tyre në punë ... Si rezultat i kësaj, dallimet të pastra 
(të cilat shumica aludon) ndërmjet punës dhe çështjeve profesionale, nga njëra anë, dhe pasuria 
personale dhe aktivitetet private, nga ana tjetër, nuk ekzistojnë në realitet. “
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ishte në dijeni se, disa prej komunikimeve të shkëmbyera nga kërkuesi ishin të 
drejtuara llogarisë së titulluar “Andrea të do”, e cila me sa duket nuk ka pasur 
asnjë lidhje me kryerjen e detyrave profesionale të kërkuesit55. Megjithatë, 
punëdhënësi pati akses në përmbajtjen e këtij komunikimi dhe bëri kopje të 
tij kundër vullnetit të qartë të kërkuesit si dhe pa urdhër të gjykatës56.

Mungesa e nevojës  për ndërhyrje e punëdhënësit
20. Përveç kësaj, ndërhyrja e punëdhënësit ka pasur efekte të gjera negative 

sociale, që nga transkriptet e mesazheve që janë vënë në dispozicion të 
kolegëve të kërkuesit si dhe është  diskutuar ndërmjet tyre57. Edhe në 
qoftë se dikush do të pranojë se ndërhyrja në të drejtën e kërkuesit për 
respektimin e jetës private ishte e justifikuar në këtë rast, e cila në fakt nuk 
ishte, punëdhënësi nuk ka marrë masat e nevojshme parandaluese për të 
siguruar që mesazhet shumë sensitive të ishin të kufizuara në procedurat  
disiplinore. Me fjalë të tjera, ndërhyrja e punëdhënësit shkoi përtej asaj që 
ishte e nevojshme58.

21. Duhet thënë se, ndërprerja e marrëdhënies së punës së kërkuesit me 
kompaninë nuk mund të bazohet në prova që nuk përmbushin standardet e 
Konventës për mbrojtjen e privatësisë së punonjësve. Në ratifikimin  e vendimit 
të punëdhënësit për shkarkim, gjykatat vendase pranojnë si dëshmi ligjore 
të shkeljes së detyrave profesionale të ankuesit, të dhënat e komunikimeve 
private të tij, të cilat meritojnë mbrojtje nga Konventa, të përdorura dhe të 

55 Kështu, shpjegimi dhënë nga punëdhënësi, të cilin shumica e pranon në paragrafin 57, që 
punëdhënësi arrin llogarinë e kërkuesit «në besimin se ajo përmbante mesazhe profesionale», nuk 
është bindës. Për më tepër, shumica e kundërshton vetveten, kur ata argumentojnë në paragrafin 
58 se «Gjykata mendon se përmbajtja e komunikimeve nuk ishte një element vendimtar në gjetjet 
e gjykatave të brendshme». Nga njëra anë, shumica konsideron se, ndërhyrja në të drejtën e 
punëmarrësit ishte vendimtare për konfirmimin e shkarkimin të gjykatave të brendshme. Kjo 
nuk ka kuptim. Në funksion e gjykatave vendase, ishte pikërisht private, natyra jo-profesionale 
e komunikimit që ishte elementi vendimtar për gjetjen e shkeljes disiplinore të punonjësit , e 
përcaktuar.për respektimin e jetës private ishte “legjitim”, për shkak se, “pasi gjykatat vendase 
bëri këto gjetje”, punëmarrësi ka vepruar në “supozimin se informacioni në fjalë ka qenë i lidhur 
për aktivitetetin  profesional .
56Në fakt, punëdhënësi monitoroi edhe komunikimin ndërmjet kërkuesit dhe vëllait të dërguar 
në llogarinë Yahoo, me titull «meistermixyo», i cili përfshinte, për shembull, informacion në një 
aksident me makinë të qëndrueshëm nga ky i fundit (shih paragrafin 11 të vëzhgimeve të ankuesit, 
nuk kundërshtohet nga Qeveria).
57 Paragrafi 4 i vëzhgimeve të kërkuesit, i cili nuk ishte i predispozuar nga ana e Qeverisë, dhe 
paragrafi 31 i vendimit.
58 Kjo ishte në mënyrë e qartë në kundërshtim me rregullat e zbatueshme për përdorimin e brend-
shëm të të dhënave personale të përcaktuara në paragrafin 10 të 1980 Udhëzimet e OECD-së, 
paragrafi 6.1 të Këshillit të Evropës Rekomandimin Nr R (89) 2, paragrafi 10.6 të Kodit të ILO-s 
të vitit 1997 të Praktikës dhe paragrafi 6.1 i Këshillit të Evropës, Rekomandimi (2015) 5.
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publikuara nga punëdhënësi, në shkelje të standardit të Konventës59. Për 
më tepër, ndërprerja e kontratës së punës së kërkuesit vështirë se mund të 
thuhet se është proporcionale në vetvete, duke pasur parasysh se, nuk është 
vërtetuar se kërkuesi i kishte shkaktuar dëm  punëdhënësit të tij, ose se ai 
kishte përshtaur të njëjtin model sjelljeje për një periudhë të konsiderueshme 
kohore60.

Përfundim
22. “Punëtorët nuk braktisin të drejtën e privatësisë dhe të mbrojtjes së të dhënave 

çdo mëngjes në dyert e vendit të punës61.” Teknologjitë e reja e bëjnë jetën 
private të punonjësve nga njëra anë më të lehtë për punëdhënësit dhe nga ana 
tjetër më të vështirë për punonjësit për të zbuluar, rreziku shtohet nga pabarazia 
dhe natyra e marrëdhënies së punës. Një qasje duke patur në qendër të drejtat 
e njeriut për përdorimin e internetit në vendin e punës garanton një kuadër 
transparent rregullash të brendshme, një politikë zbatimi të qëndrueshme dhe 
një strategji proporcionale zbatuese nga punëdhënësit. Një kuadër rregullator 
i tillë, politika dhe strategjia ishin ato që mungonin krejtësisht në këtë rast. 
Ndërhyrja në të drejtën e kërkuesit për privatësi ishte rezultat i një vendimi 
të marrë për shkarkim në bazë të një mase ad hoc të mbikqyrjes të internetit 
nga punëdhënësi, me efekte drastike në jetën sociale të kërkuesit. Dënimi 
disiplinor i të punësuarit u konfirmua më pas nga gjykatat e brendshme, 
mbi bazën e të njëjtave dëshmi të mbledhura nga masat e lartpërmendura të 
survejimit të kontestuar. Përshtypja e qartë që del nga dosja është se, gjykatat 
e brendshme vullnetarisht falën konfiskimin e punëdhënësit për abuzimin e 
internetit, si një justifikim për heqjen e një punonjësi të padëshiruar, të cilin  
kompania nuk ishte në gjendje të shkarkonte me mjete të ligjshme.

23. Të drejtat dhe liritë e Konventës kanë një efekt horizontal, jo vetëm që ja-
në direkt të detyrueshme për subjektet publike të palëve kontraktuese të 
Konventës, por edhe në mënyrë të tërthortë janë të detyrueshme për personat 

59 Me fjalë të tjera, ndërhyrja në të drejtën e punonjësit për privatësi, sidomos në lidhje me të 
dhëna të ndjeshme të mbledhura, ishte aq e patolerueshme për të njollosur provat e mbledhura 
dhe kështu standardi Schenk nuk zbatohet këtu (Schenk k. Zvicrës,  nr. 10862 / 84, 12 korrik 
1988). Një qasje e ngjashme është marrë nga Gjykata Kushtetuese portugeze, në nr e saj të 
gjykimit. 241/2002, mbi pavlefshmërinë e provave të mbledhura në një rast të shkarkimit në bazë 
të kërkesës së gjykatës së punës ndaj Telepac dhe Portugali Telecom për të dhënat e trafikut dhe 
informacione të faturimit në lidhje me linjë telefonike në shtëpinë  e punonjësit.
60 Duhet të kujtojmë se, në qoftë se një punëtori I bëhen  pyetje që janë në kundërshtim me nda-
limin e mbledhjes së të dhënave mbi jetën seksuale e punonjësit nga punonjësi, dhe punonjësi i 
jep një përgjigje të pasaktë ose jo të plotë, punonjësi nuk duhet të jetë subjekt i përfundimit të 
marrëdhënies së punës apo I ndonjë mase tjetër disiplinore (paragrafi 6.8 të Kodit të ILO-s 1997 
të Praktikës).
61 Neni 29 I Dokumentit të Grupit të Punës për mbikëqyrjen dhe monitorimin e komunikimeve 
elektronike në vendin e punës, faqe 4.
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privatë dhe subjekte, shteti kontraktues është përgjegjës për parandalimin 
dhe korrigjimin e shkeljeve të Konventës nga personat privatë ose subjektet. 
Ky është një detyrim i rezultatit, jo thjesht një detyrim i mjeteve. Gjykatat 
e brendshme nuk e kanë  përmbushur këtë detyrim në rastin konkret, kur 
është bërë vlerësimi i ligjshmërisë së vendimit të punëdhënësit për shkarkim 
kundër punonjësit, të miratuar në procedurën disiplinore. Edhe pse ata mund 
ta kishin evituar shkeljen e së drejtës së kërkuesit për respektimin e jetës 
private, ata zgjodhën për ta konfirmuar këtë shkelje. Kjo Gjykatë nuk ka 
dhënë lehtësimin e nevojshëm. Për këtë arsye, unë nuk pajtohem.

 



Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut

SEKSIONI I DYTË

ÇËSHTJA BÉLÁNÉ NAGY k. HUNGARISË

(Kërkesa  nr. 53080/13)

VENDIM

STRASBURG

10 Shkurt 2015

Referim i Çështjes Dhomës së Madhe

01/06/2015

Ky vendim do të marrë formë të prerë në rrethanat e përcaktuara në nenin 44 § 
2 të Konventës . Ai mund t’i nënshtrohet rishikimit redaktues.
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Në çështjen  Béláné Nagy k. Hungarisë,
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ( Seksioni i dytë ) , me trup gjykues 

të përbërë nga:
Işıl Karakaş, Krytar, 

András Sajó, 
Nebojša Vučinić, 
Helen Keller, 
Egidijus Kūris, 
Robert Spano, 
Jon Fridrik Kjølbro, gjyqtarë, 
dhe Stanley Naismith, Kancelar i seksionit,

Pas shqyrtimit me dyer të mbyllura më 6 janar 2015 ,
Jep vendimin e mëposhtëm, i cili u miratua në atë datë.

PROCEDURA
1.   Çështja e ka zanafillën në ankimin (nr. 53080/13) kundër Hungarisë depozituar 

në Gjykatë sipas nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut 
dhe Lirive Themelore («Konventa») nga një shtetase hungareze, znj. Béláné 
Nagy («kërkuese»), më 12 gusht në vitin 2013.

2.   Kërkuesja u përfaqësua nga z. A. Cech, avokat në Budapest. Qeveria 
hungareze (“Qeveria”) u përfaqësua nga z. Z. Tallódi, Agjenti, Ministria e 
Administratës Publike dhe Drejtësisë.

3.   Ankuesja  pretendon se ka humbur mjetet e saj të jetesës, të siguruara nga 
pagesa e paaftësisë, si rezultat i ndryshimeve në legjislacionin e zbatuar 
nga autoritetet në mënyrë të pabarabartë, megjithëse shëndeti i saj nuk ishte 
përmirësuar. Ajo u mbështet në nenin 6 të Konventës. 

4.  Ne 21 Janar 2014 kërkesa iu komunikua Qeverisë.
5.  Ne 27 Gusht 2014 kërkueses iu dha ndihmë ligjore. 

FAKTET
I.  RRETHANAT E CESHTJES

6.   Kërkuesja ka lindur në vitin 1959 dhe jeton në Baktalórántháza.
7.   Në vitin 2001 humbja e aftësisë së kërkueses për të punuar është vlerësuar në 

masën prej 67% që prej 1 Prill 2001, dhe iu dha një pension invaliditeti (shih 
paragrafin 18 më poshtë) . Ky vlerësim vazhdoi dhe gjatë viteve  2003, 2006 
dhe 2007.
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8.   Në bazë të një ndryshimi të metodologjisë në fuqi, por me sa duket pa ndonjë 
ndryshim thelbësor të shëndetit të saj, niveli i paaftësisë së kërkueses u 
ndryshua në 40 %, prej datës 1 Dhjetor 2009.

 Pa parashikuar rehabilitimin e saj, paneli i vlerësimit planifikoi kontrollin 
mjekësor te ardhshëm për statusin e saj mjekësor për Nëntor 2012.

 Si pasojë e nivelit të paaftësisë prej 40%, e drejta e saj për pension invaliditeti 
iu rrëzua prej datës 1 Shkurt 2010.

 Kërkuesja e kundërshtoi këtë vendim në gjykatë, por Gjykata e Punës 
Nyíregyháza e rrëzoi padinë e saj më 1 Prill 2011, pavarësisht mendimit të 
ekspertit që deklaroi se gjendja e ankueses nuk ishte përmirësuar që prej vitit 2007. 
Kërkuesja ishte e detyruar të rimbursonte shumat e marra pas datës 1 shkurt 2010. 
9. Në vitin 2011 kërkuesja ka kërkuar një rivlerësim të paaftësisë. Në Shtator 
të vitit 2011 autoritetet e shkallës së parë e kanë vlerësuar atë në masën 45% 
dhe caktuan datën e vlerësimit të ardhshëm në Shtator të vitit 2014. Autoriteti 
i shkallës së dytë e ndryshoi këtë rezultat në 50 për qind, me një rivlerësim 
në Mars të vitit 2015. Një nivel i tillë paaftësie do t’i kishte dhënë të drejtën 
për pension invaliditeti, duke qenë se rehabilitimi i saj nuk ishte i mundur 
(shih paragrafin 19 më poshtë) . Megjithatë, këtë herë vlerësimi parashikoi 
rehabilitimin e kërkueses për një afat prej 36 muajsh, kohë gjatë së cilës ajo 
do të merrte ndihmë për rehabilitim.

10. Më 1 Janar të vitit 2012, hyri në fuqi ligji i ri për ndihmën financiare për 
paaftësi (Ligji nr. CXCI i vitit 2011). Ligji i ri parashikonte kritere shtesë (shih 
paragrafin 20 më poshtë). Në mënyrë të veçantë, në vend të përmbushjes së 
periudhës së shërbimit të kërkuar nga legjislacioni i mëparshëm, personi me 
aftësi të kufizuara duhet të ketë të paktën 1,095 ditë të mbuluara nga sigurimet 
shoqërore në pesë vitet e mëparshme nga paraqitja e kërkesës së saj. Personat 
që nuk plotësojnë këtë kërkesë megjithatë mund të kualifikohen nëse ata nuk 
kishin paguar sigurime shoqërore për të paktën 30 ditë në vazhdimësi gjatë 
gjithë karrierës së tyre, ose në qoftë se ata merrnin pension invaliditeti prej 
31 Dhjetorit të vitit 2011.

11. Në Shkurt të vitit 2012 kërkuesja parashtroi një kërkesë tjetër për ndihmë 
financiare invaliditeti. Gjendja e saj u vlerësua në Prill të vitit 2012, duke 
përcaktuar masën prej  50 % të paaftësisë. Më 5 Qershor 2012 kërkesa e saj 
nuk u pranua për shkak se ajo nuk kishte të mbuluar  nga sigurimet shoqërore 
periudhën e kërkuar. Rehabilitimi nuk ishte parashikuar. Vlerësimi i ardhshëm 
u planifikua për në Prill të vitit 2014.

12. Më 2 Gusht të vitit 2012, kërkuesja paraqiti një kërkesë të re për pension 
invaliditeti në bazë të ligjit të ri për ndihmën ekonomike të  paaftësisë dhe iu 
nënshtrua një tjetër vlerësimi në të cilin niveli i paaftësisë së saj ishte përsëri 
në masën 50 %. Rehabilitimi nuk ishte parashikuar.



47

13. Në parim, një nivel i tillë i paaftësisë do t’i jepte të drejtën kërkueses të 
përfitonte pension invaliditeti në bazë të sistemit të ri. Megjithatë, që nga 
ndërprerja e pensionit të saj të invaliditetit në Shkurt të vitit 2010 (që është, 
ajo nuk merrte  një pension invaliditeti prej 31 Dhjetorit të vitit 2011) dhe, 
për më tepër, ajo nuk ishte në gjendje të grumbullonte numrin e kërkuar të 
ditëve të mbuluara nga sigurimet shoqërore ose për të treguar mbulimin e 
pandërprerë të sigurimeve shoqërore, ajo nuk kishte të drejtën e asnjë titulli, 
për ndihmë financiare invaliditeti në bazë të sistemit të ri. Në vend të 1,095 
ditëve të kërkuara për mbulim nga sigurimet shoqërore, kërkuesja kishte 
vetëm 947.

14.  Prandaj, kërkesa për pension invaliditeti e kërkueses është refuzuar si nga 
autoritetet kompetente administrative (më 23 Nëntor 2012 dhe 27 Shkurt 
2013) dhe nga Gjykata  Administrative Nyíregyháza dhe nga Gjykata e 
Punës, më 20 Qershor 2013 .

15.  Që nga 1 Janari i vitit 2014, kriteret legjislative u ndryshuan me synimin për të 
zgjeruar të drejtën për pagesë të paaftësisë për ata që kanë grumbulluar 2,555 ditë të 
mbuluara nga sigurimet shoqërore në dhjetë vjet ose 3,650 ditë në pesëmbëdhjetë 
vjet. Megjithatë, kërkuesja  nuk mund të përmbushte këto kritere.

16.  Duket se aktualisht kërkuesja jeton me  ndihmë.
17.  Që nga viti 2013, Gjykata Kushtetuese ka shqyrtuar një numër ankesash 

duke iu drejtuar në thelb të njëjtave rregulla të reja për të drejtat e  paaftësisë 
(vendim nr. 3227/2013 , 3156/2013 dhe 3235/2014 ) . Ankuesit në këto 
procedura ngritën shqetësimet e tyre kushtetuese mbas vendimeve të 
brendshme të formës së prerë dhe të detyrueshme, pa aplikuar procedurat e 
rishikimit në Kuria (Gjykata Supreme). Edhe pse këto mocione janë refuzuar 
përfundimisht si të papranueshme për arsye të tjera, Gjykata Kushtetuese nuk  
mori parasysh se, për ankesat e tyre kushtetuese për t’u pranuar, paraprakisht 
ankuesit duhet të ishin drejtuar në Kuria (Gjykata Supreme).

II.  LIGJET E BRENDSHME DHE NDËRKOMBËTARE

18. Dispozitat përkatëse të Ligjit nr. LXXXI të vitit 1997 për Fondin e Pensionit 
të Sigurimeve Shoqërore, në fuqi deri më 31 dhjetor 2011 , me kusht që :

Neni  4 (1) c)
“[ Sipas kushteve të këtij ligji ] pension  invaliditeti [ do të thotë ] : pension 

që disbursohet në rast të aftësisë së kufizuar, me kusht që koha e nevojshme e 
shërbimit është akumuluar.”

Neni  23 (1)
“Pensioni i invaliditetit i jepet një personi i cili:
(a) ka pësuar 67 për qind humbje të aftësisë për të punuar për shkak të 



48

problemeve shëndetësore, dëmtimeve fizike ose mendore, pa ndonjë 
perspektivë përmirësimi gjatë vitit në vijim ... [dhe]

 (b)  ka mbushur kohën e shërbimit të nevojshëm [një funksion të moshës , 
siç përcaktohet në ligjin]

  [dhe]
(c)  nuk punon rregullisht ose fiton shumë më pak se  përpara se të  bëhet i 

paaftë.”
19. Lidhur me pensionin e invaliditetit që të jepet pas 31 dhjetorit të vitit 2007, 

sipas të njëjtit Akt , në fuqi ndërmjet 12 marsit dhe 31 dhjetorit të vitit  2011, 
sic parashikohet  më poshtë:

Neni  36/A
“(1) pension invaliditeti do ti  jepet  një personi i cili:

a)  ka vuajtur [të paktën 79 për qind humbje të aftësisë për të punuar , ose 
e njëjtë në mes të 50 dhe 79 për qind në qoftë se rehabilitimi nuk është 
i mundur], dhe

b)  ka grumbulluar kohën e shërbimit të kërkuar në lidhje me moshën e tij 
dhe  

c)  [nuk ka të ardhura ose fiton shumë më pak se më parë], dhe 
d)  nuk merr pagesë sëmundjeje ose të aftësisë së kufizuar.”

20. Ligji nr. CXCI i vitit 2011 mbi Përfitimet u jepet personave me aftësi të 
kufizuar për punë, për aq  sa është në fuqi ndërmjet 26 korrikut 2012 dhe 31 
dhjetor 2013 , me kusht si më poshtë:

Neni 2
“(1) Një person, statusi shëndetësor i të cilit është 60 për qind ose më pak, 

në rivlerësimin kompleks të autoritetit të rehabilitimit (tani e tutje : personat me 
aftësi të kufizuar  të punës) dhe i cili:

a)  është mbuluar për një minimum prej 1,095 ditë nga sigurimet 
shoqërore sipas nenit 5 të [ aktit të sigurimeve shoqërore ] në pesë 
vitet e mëparshme përpara  paraqitjes  së  kërkesës së tyre, dhe 

b)  nuk është e angazhuar në ndonjë aktivitet fitimprurës dhe
c) nuk po merr ndonjë ndihmë të rregullt në të holla të drejtë për ndihmat 

e dhëna për personat me aftësi të kufizuar të punës.
(2) Me përjashtim nga  nenin, (1) (a), personat

a)  të cilët janë mbuluar nga sigurimet shoqërore brenda 180 ditësh nga 
ndërprerja e shkollimit të tyre dhe mbulimi i  sigurimit social i të cilit 
nuk u ndërpre për një periudhë që tejkalon 30 ditë përpara paraqitjes së 
kërkesës së tyre , ose
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b) të cilët morën më 31 Dhjetor 2011 pension invaliditeti, pension 
invaliditeti për aksident, ndihma rehabilitimi apo ndihma sociale për 
personat me dëmtime të shëndetit do të jenë të ligjshëm për përfitimet 
e dhëna për personat me aftësi të kufizuara të punës pavarësisht nga 
kohëzgjatja e periudhës së mbuluar me sigurimet shoqërore.

(3) Periudha 1,095 - ditore gjatë sigurimit duhet të përfshijë:
a)  periudhën e pagesës së sëmundjes, pagesën për aksidente, të shtatzënisë 

dhe të përfitimit të  lejes pas lindjes, përfitimit të kujdesit të fëmijëve 
dhe të përfitimit si punëkërkues;

b)  periudhën e pensionit të invaliditetit, pensionin e invaliditetit për 
aksidente, ndihmën për rehabilitim, ndihmë sociale për personat me 
dëmtime të shëndetit;

c)  kohën e shërbimit të akumuluar në bazë të një marrëveshje të arritur 
në bazë të nenit 34 të [aktit të sigurimeve shoqërore ] me qëllim që të 
akumulojnë kohën e shërbimit dhe të ardhurat që gjenerojnë të drejtën 
e pensionit ; me kusht që marrëveshja të jetë përfunduar deri më 31 
dhjetor të vitit  2011. “

Neni 3
“(1) Në varësi të propozimit për rehabilitim të autoritetit rehabilitues e bërë 

në kuadër të rivlerësimit kompleks, kompensimi që do të jepet për një person me 
aftësi të kufizuar të punës duhet të jetë:

a)   ndihmë financiare për rehabilitim ose 
b)  ndihmë financiare për paaftësi.

Neni 5
“(1) Personat me aftësi të kufizuar të punës kanë të drejtën e ndihmës financiare 

për paaftësi, kur rehabilitimi nuk rekomandohet...”

21. Gjykata Kushtetuese shqyrtoi Ligjin nr. CXCI të vitit 2011 në vendimin nr. 
40/2012. (XII.6.) AB. Ajo solli në vëmendje se jurisprudenca e saj ndryshonte 
mes ndihmës ekonomike të fituar nga kontributi i detyrueshëm për skemën e 
sigurimeve shoqërore, nga njëra anë, dhe ndihma shoqërore e cila nuk përbën 
“të drejtat e blera “ në anën tjetër.
Ndihma ekonomike e mëparshme (p.sh pensionet e pleqërisë ose të pensionit 

pas vdekjes së bashkëshortit) gëzojnë pronësinë si mbrojtje kushtetuese, për 
shkak të elementit të tyre të qenësishëm të sigurimit. Sa i përket kësaj të fundit, 
garancitë rrjedhin nga kërkesat e ligjit (p.sh. mbrojtja e pritshmërive të ligjshme, 
koha e duhur për përgatitjen) duhet të respektohen si kriter i kushtetutshmërisë - 
në vend të kërkesave që kanë të bëjnë me mbrojtjen e pronës.
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Në jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese, mbrojtja e pritshmërive të 
ligjshme (ose, me fjalë të tjera, mbrojtja e të drejtave të fituara) për qëllim zbatimin 
e kërkesave në kohën e duhur për përgatitjen, që pason dhe nga parimi i sigurisë 
ligjore të titujve të fituar tashmë. Në mungesë të një titulli të fituar, Gjykata 
Kushtetuese mund të verifikojë vetëm nëse koha e lejuar nga legjislacioni ishte e 
mjaftueshme për individët që të informohen rreth përmbajtjes së saj. Në fakt, ai 
është ndryshim në qëndrueshmërinë e bazës së  pritshmërisë që u ngrit si pyetje 
në situatat përkatëse.

22.  Vendimi përmban në veçanti paragrafët  në vijim:

“30.  ... Gjykata Kushtetuese ka shqyrtuar ndryshimet në ligje dhe rregullore 
në lidhje me pensionet e paaftësisë për punë  në disa vendime. Vendimi nr. 
321/B/1996 AB, kategorizon pensionin e paaftësisë në punë pjesërisht si një 
ndihmë financiare duke nxitur mbrojtjen e pronës dhe pjesërisht si  masë e 
shërbimeve sociale. Siç thuhet në vendim, ligji “siguron kujdes sipas parimit 
kushtetues të sigurimeve shoqërore për individët të cilët para se të arrijnë 
moshën e pensionit të pleqërisë  kanë humbur aftësinë e tyre për të punuar për 
shkak të paaftësisë ose paaftësisë  për shkak të aksidentit. ... Para se të arrijnë 
moshën zyrtare të daljes në pension, pensioni i invaliditetit është një përfitim 
i veçantë i dhënë për individët në bazë të paaftësisë. Me arritjen e moshës për 
dalje në pension, individë të cilët janë ... të paaftë për punë... nuk kanë të drejtë 
mbi këtë përfitim të veçantë, për shkak të përfundimit të punësimit të tyre, ata 
kanë të drejtë të marrin një pension pleqërie në bazë të moshës së tyre “.

31. Vendimi nr. 1129/B/2008 AB thekson se pensioni i  paaftësisë është nën 
kategorinë e përfitimit  të pensionit personal, edhe pse elementi i tyre i të 
‘drejtës së blerë ‘ është dukshëm aq sa “ shuma e saj është më e madhe, 
pas një kohe më të gjatë shërbimi, ose është e barabartë ose përafërsisht me 
pensionin e pleqërisë. Përndryshe parimi i solidaritetit është mbizotërues, 
individi me paaftësi, i cili nuk do të jetë përfitues për një pension pleqërie 
në bazë të moshës ose kohëzgjatjes së shërbimit të tij, është në gjendje të 
marrë përfitimet e pensionit nga pika në të cilën shkalla e paaftësisë është 
përcaktuar .” .. .

32.  Në interpretimin e Gjykatës Kushtetuese, ligjet që japin titull pensioneve për 
paaftësi nuk përbëjnë të drejta subjektive kushtetuese, por janë të përziera 
sigurimet shoqërore dhe përfitimet e shërbimit social, në dispozicion - në 
varësi të kushteve të vendosura - për individët nën moshën e pensionit që 
vuajnë nga sëmundje, të cilët , për shkak të paaftësisë së tyre, kanë një aftësi 
të kufizuar  për të punuar dhe  janë  në  nevojë për ndihmë financiare për 
shkak të humbjes së të ardhurave .”

23.  Dispozitat përkatëse të Konventës nr. 102 të Organizatës Ndërkombëtare të 
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Punës (ILO) për sigurimet shoqërore (Standardet minimale ), të miratuar më 
28 qershor 1952 , si më poshtë:

Pjesa IX - përfitim invaliditeti
Neni 53 

Çdo anëtar për të cilin kjo pjesë e kësaj Konvente është në fuqi, do të sigurojë 
për personat e mbrojtur dhënien e përfitimit të invaliditetit në përputhje me nenet 
e mëposhtme të kësaj pjese.

Neni 54
Në rastet e mbuluara përfshihet të qenit i paaftë për t’u angazhuar në çdo lloj 

aktiviteti fitimprurës  gjatë një kohe të parashikuar, paaftësi e cila ka gjasa të jetë 
e përhershme apo vazhdon pas përfundimit të përfitimit për sëmundje.

Neni 55
Në personat e mbrojtur përfshihen:
a)  grupet e parashikuara të punonjësve, që përbëjnë jo më pak se 50 për 

qind të të gjithë punonjësve; 
b)  grupet e parashikuara të popullsisë ekonomikisht aktive, që përbëjnë 

jo më pak se 20 për qind të të gjithë rezidentëve;
c)  të gjithë rezidentët, mjetet e të cilëve gjatë rastit nuk i kalojnë kufijtë e 

parashikuar në atë masë që të përputhet me kushtet e nenit 67;  
d)  kur është në fuqi një deklaratë në përputhje me nenin 3, grupet e 

parashikuara të punonjësve, që përbëjnë jo më pak se 50 për qind të 
të gjithë punonjësve që punojnë në ndërmarrje industriale që kanë të 
punësuar 20 apo më shumë persona.

Neni 56
Përfitimi do të jetë një pagesë e rregullt e llogaritur si më poshtë:
a)  në rastet kur grupet e punonjësve apo grupet e popullsisë ekonomikisht 

aktive janë të mbrojtura në atë mënyrë që plotëson kushtet e parashikuara 
në nenin 65 apo kushtet e parashikuara në nenin 66;

b)  në rastet kur të gjithë rezidentët, mjetet e të cilëve gjatë rastit nuk 
kalojnë kufijtë e përcaktuar, janë të mbrojtur, në mënyrë që të plotësojnë 
kushtet e parashikuara të nenit 67.

Neni  57
1. Përfitimi i specifikuar në nenin 56 do të jepet, në një rast të mbuluar, të paktën:

a)  për një person të mbrojtur që ka plotësuar përpara rastit, në përputhje 
me aktet nënligjore të parashikuara, një periudhë kualifikimi që mund 
të jetë 15 vjet kontribuim apo punësim ose 10 vjet rezidencë; 
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b)  kur, në parim, të gjithë personat ekonomikisht aktivë janë të mbrojtur, 
për një person të mbrojtur, i cili ka plotësuar një periudhë kualifikimi 
prej tre vitesh kontributive dhe për të cilin, ndërsa ai ishte në moshë 
pune, është paguar masa kontributive mesatare vjetore e parashikuar.

2. Kur përfitimi referuar në paragrafin 1 kushtëzohet me një minimum periudhe 
kontributive apo punësimi, do të jepet të paktën një përfitim i reduktuar:

a)  për një person të mbrojtur që ka plotësuar, përpara rastit, në përputhje 
me aktet nënligjore të parashikuara, një periudhë kualifikimi prej pesë 
vjetësh kontribuim apo punësim;

b)  kur, në parim, të gjithë personat ekonomikisht aktivë janë të mbrojtur, 
për një person të mbrojtur që ka plotësuar një periudhë kualifikimi prej 
tre vjetësh kontribuim dhe për të cilin, ndërsa ai ishte në moshë pune, 
është paguar gjysma e masës kontributive mesatare vjetore e parashikuar 
në përputhje me nënparagrafin (b) të paragrafit 1 të këtij neni.

3. Kushtet e paragrafit 1 të këtij neni konsiderohen të plotësuara, kur një përfitim 
është llogaritur sipas kërkesave të pjesës XI, por me një përqindje dhjetë pikë 
më të ulëta se sa jepet në tabelën bashkëngjitur asaj pjese, sepse përfitimi 
standard në fjalë i jepet të paktën një personi të mbrojtur që ka plotësuar, në 
përputhje me aktet nënligjore të parashikuara, pesë vjet periudhë kontributive, 
punësimi apo rezidence.

4. Mund të aplikohet një reduktim proporcional i përqindjes së treguar në 
tabelën e bashkëngjitur pjesës XI, kur periudha kualifikuese për pension që 
i korrespondon përqindjeve të reduktuara i kalon pesë vjet kontribuim apo 
punësim, por është më e vogël se 15 vjet kontribuim apo punësim; pensioni i 
reduktuar do të jepet në bazë të paragrafit 2 të këtij neni.

Neni 58
Përfitimi i specifikuar në nenet 56 dhe 57 do të jepet përgjatë rastit apo deri 

kur të fillojë të paguhet përfitimi i pleqërisë.
24.  Klasifikimi Ndërkombëtar i Funksionimit , Aftësisë së Kufizuar dhe Shëndetit 

( ICF ) , miratuar nga shtetet anëtare të Organizatës Botërore të Shëndetësisë ( 
OBSH ) në vitin 2001 , parashikon  në pjesën përkatëse si më poshtë:

Shtojca 6
Udhëzime etike për përdorimin e ICF, përdorimi 

social i informacionit ICF
“(10)  ICF, dhe i gjithë informacioni që rrjedh prej përdorimit të tij, nuk duhet të 

përdoren për të mohuar të drejtat e përcaktuara ose përndryshe të kufizojnë të 
drejta legjitime për përfitime për individë apo grupe ”.
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LIGJI
I.  SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 1 TË PROTOKOLLIT 
     NR. 1 TË KONVENTËS

25. Kërkuesja u ankua se ajo kishte humbur mjetet e jetesës së saj, të siguruara më 
parë nga pensioni i invaliditetit, për shkak se në bazë të sistemit të ri , në vend 
që nga viti 2012, ajo nuk përfitonte të drejtën për një ndihmë të tillë, edhe pse 
shëndeti i saj ishte më keq sa asnjëherë, dhe kjo si pasojë e legjislacionit të 
ndryshuar që përmban kushtet që ajo nuk do të mund të përmbushte. Ajo u 
mbështet në nenin 6 të Konventës.
Gjykata është e mendimit se kjo ankesë duhet të shqyrtohet sipas nenit 1 të 

Protokollit nr.1 i cili thotë si në vijim :
“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.

Megjithatë, dispozitat e mëparshme nuk cenojnë të drejtën e Shteteve për 
të zbatuar ligje, që ato i çmojnë të nevojshme për të rregulluar përdorimin e 
pasurive në përputhje me interesin e përgjithshëm ose për të siguruar pagimin e 
taksave ose të kontributeve ose të gjobave të tjera.”

26. Qeveria e kundërshtoi këtë argument .
 
A.  Pranueshmëria

27.  Qeveria argumentoi se kërkesa duhet të refuzohet për mos shterimit të mjeteve 
të brendshme ligjore për shkak se ankuesi nuk kishte paraqitur kërkesë për 
rishikim të vendimeve të 1 prillit 2011 ose të 20 qershorit 2013 si një mjet 
efektiv për tu shteruar në çështje gjyqësore administrative.

Ajo më tej parashtroi se kërkesa ishte paraqitur jashtë afatit kohor, afati gjashtë 
mujor filloi të numërohet nga gjykimi i vitit 2011. Sipas pikëpamjes së tyre, as 
miratimi i ligjit të ri e as pasues për rivlerësimin nuk ndërpresin funksionimin 
e këtij afati.

28.Kërkuesja argumentoi se shqyrtimi në Gjykatën e Lartë, më tej e quajtur 
Kuria, fushëveprimi i të cilës ishte i kufizuar në pikat e ligjit, do të kishte 
qenë e kotë në çdo procedurë, sepse ishte objektivisht e pamundur për të 
përmbushur kriteret e përmbajtura në ligj. Për më tepër, ankesa e saj ishte me 
karakter të vazhdueshëm, ose, si alternativë dhe më e rëndësishmja, llogaritet 
nga gjykimi i dytë i cili pasqyron legjislacionin e vitit 2012, arsye për të cilat 
rregulli i afatit gjashtë mujor duhet të shihet si i respektuar.
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29.  Gjykata rikujton se një peticion për shqyrtim para Kuria duhet të ketë shteruar 
shqyrtimin në rrugë civile, duke përfshirë edhe administrative, çështjet 
gjyqësore (shih Béla Szabóv k. Hungarisë , nr. 37470/06 , 9 dhjetor 2008) . 
Megjithatë, rregulli i shterimit duhet të zbatohet me një shkallë fleksibiliteti 
dhe pa formalizëm të tepërt. Në të vërtetë, rregulli i shterimit nuk është as 
absolut e as në gjendje të zbatohet automatikisht; në shqyrtimin nëse ajo ka 
vënë re se është e domosdoshme që të ketë parasysh rrethanat e veçanta të çdo 
rasti individual (shih Akdivar dhe të tjerët k. Turqisë, 16 shtator 1996, §69 , 
Raportet e Aktgjykimeve dhe Vendimeve 1996 - IV).
Në bazë të nenit 35§1, rekursi normal duhet të bëhej nga një kërkues për 

mjetet juridike të cilat janë në dispozicion dhe të mjaftueshme për të vënë drejtësi 
në lidhje me shkeljet e pretenduara. Ekzistenca e mjeteve ligjore në fjalë duhet 
të jetë mjaft e sigurt jo vetëm në teori, por në praktikë, në rast dështimi do të 
shfaqnin mungesë aksesibiliteti dhe efektshmërie. Nuk ka asnjë detyrim që të 
ketë rekurs ndaj mjeteve juridike të cilat janë të pamjaftueshme ose joefektive 
(shih Akdivar , cituar më lart, §§ 66, 67.
30. Në rastin konkret, Gjykata vëren se çështja objekt i procesit gjyqësor të parë 

ishte shkalla e aftësisë së kufizuar të përcaktuara në bazë të një metodologjie 
të re ligjore. Ajo e rastit të dytë - që është, në fakt çështja e ankimuar - ishte 
pyetja nëse sasia e kontributeve të kërkueses në të shkuarën në skemën e 
sigurimeve shoqërore ishin të mjaftueshme për qëllimet e regjimit të kujdesit 
të aftësisë së kufizuar në fuqi. Për Gjykatën, gjykatat e brendshme nuk bënë 
asgjë më shumë sesa të  zbatonin rregullat statusore në rastin e kërkueses, 
pa ndonjë interpretim të veçantë të ligjit apo vlerësimit të provave. Në të 
kuptuarit e Gjykatës, një rishikim para Kurisë është i kufizuar në pikat e ligjit 
(një pohim i kërkueses që nuk u kontestua nga Qeveria), ajo është e bindur se 
një lëvizje shqyrtimi për të kundërshtuar rregullat vetë do të kishte qenë pa 
asnjë perspektivë të arsyeshme e suksesshme. Prandaj, në rrethanat e veçanta 
të çështjes në fjalë, kjo rrugë ligjore do të ishte e paefektshme dhe e kotë, dhe 
mos ndjekja e saj nuk mund të penalizojë aplikuesin. Si pasojë , kërkesa nuk 
mund të refuzohet për mos shterimi të mjeteve të brendshme ligjore.

31.  Pavarësisht nga karakteri ndoshta i vazhdueshëm i pritshmërisë së ligjshme 
të kërkuesit për të marrë kujdesin e aftësisë së kufizuar (shih kapitullin e 
meritave dhe në veçanti paragrafin 45 më poshtë), Gjykata vëren, për sa i 
përket procesit gjyqësor të parë, se vendimi përfundimtar i brendshëm në këtë 
rast, në përmbushjen e kritereve të përshtatshmërisë mjekësore që zbatohej 
në atë kohë u dha më 1 prill të vitit 2011, që është, më shumë se gjashtë 
muaj para datës së paraqitjes së aplikimit (12 gusht 2013). Prandaj, Gjykata 
pengohet, në përputhje me nenin 35 § 1 të Konventës, për ta shqyrtuar atë 
procedurë. Lidhur me rastin e dytë, ajo ishte më 20 qershor 2013, me vendim 
gjyqësor të formës së prerë dhe detyrues, kërkuesit i është mohuar e drejta për 
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pension invaliditeti në bazë të rregullave të vitit 2012, për shkak të mungesës 
së periudhës sociale të mjaftueshme të mbuluar. Kërkesa, në atë masë që ajo 
ka të bëjë me ankesë e kërkueses, e cila gjen burimin e vet në atë vendim, si 
pasojë nuk mund të refuzohet për mosrespektim të afatit gjashtë mujor.

32. Gjykata vëren se kërkesa nuk është haptazi e pabazuar brenda kuptimit të nenit 
35 § 3 (a ) të Konventës. Ajo vëren më tej se ajo nuk është e papranueshme 
për ndonjë arsye tjetër. Prandaj, ajo duhet të deklarohet e pranueshme.

B.  Themeli
1.  Parashtrimet e palëve

33.  Kërkuesja parashtroi se heqja e pensionit të aftësisë së kufizuar me anë të 
ndryshimeve të njëpasnjëshme të rregullave përkatëse të përshtatshmërisë 
duke arritur kulmin në vitin 2012, por pa ndonjë përmirësim në shëndetin e 
saj, krijoi një ndërhyrje të pajustifikuar në të drejtat e saj të garantuara nga 
Konventa. Sipas mendimit të saj, kjo ndërhyrje nuk ka ndjekur ndonjë qëllim 
të ligjshëm të identifikuar dhe i ngarkon asaj një barrë të tepërt individuale, 
duke marrë parasysh se ndërprerja e pensionit të invaliditetit i heq kërkueses 
mjetet e saj të jetesës.

34. Qeveria është e mendimit se ankuesja nuk kishte të drejtën e pritshmërisë 
legjitime për qëllimet e nenit 1 të Protokollit Nr.1.   Në këndvështrimin e saj, 
ajo kishte humbur të drejtën për pension invaliditeti tashmë sipas rregullave 
të mëparshme dhe deri në kohën e hyrjes në fuqi të legjislacionit të ri, nuk 
kishte “pritshmëri të ligjshme” brenda kuptimit të nenit 1 të Protokollit nr.1.
As mund të pretendojë  të  ketë një pritshmëri të ligjshme, nga mungesa e 

plotësimit të kritereve përkatëse të përshtatshmërisë sipas skemës së re.

2.  Vlerësimi i Gjykatës
a. Parimet e përgjithshme

35. Parimet që zbatohen përgjithësisht në rastet sipas nenit 1 të Protokollit nr.1 
janë njësoj të rëndësishme kur bëhet fjalë për përfitime të mirëqenies sociale. 
Në veçanti, Neni 1 i Protokollit nr.1 nuk krijon një të drejtë për të marrë 
pronën (shih Van der Mussele k. Belgjikës , 23 nëntor 1983 , § 48 , seria A nr. 
70). As nuk garanton, si i tillë, ndonjë të drejtë për vlerë të caktuar pensioni 
(shih , për shembull, Kjartan Ásmundsson k. Islandës, nr. 60669/00, § 39, 
ECHR 2004 IX). Në fakt, e drejta për pension pleqërie apo ndonjë përfitim 
social në një vlerë të caktuar nuk është përfshirë si e tillë mes të drejtave dhe 
lirive të garantuara nga Konventa (shih, për shembull , Aunola k. Finlandës 
(dec.), Nr. 30517 / 96 , 15 Mars 2001).

36.  Neni 1 i Protokollit nr. 1 nuk vendos kufizim mbi lirinë e Shtetit Kontraktues 
për të vendosur nëse ka apo jo vend për ndonjë formë të skemës së sigurimeve 
shoqërore, ose për të zgjedhur llojin apo sasinë e përfitimeve nën këtë skemë.  
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Megjithatë, nëse  një Shtet Kontraktues ka në legjislacionin në fuqi sigurimin  
e pagesës, si e drejtë e përfitimit të asistencës – e kushtëzuar ose jo për pagimin 
paraprak të kontributeve - legjislacioni duhet të konsiderohet si gjenerues i një 
interesi pronësor në kuadër të nenit 1 të Protokollit nr. 1 për personat që kanë 
përmbushur kërkesat. (shih, në kontekstin e nenit 14 në lidhje me nenin 1 të 
Protokollit nr.1 , Stec dhe të tjerë k. Mbretërisë së Bashkuar (dec.) [ GC], nr. 
65731 / 01 dhe 65900/01 , § 54 , ECHR 2005 X) .
Për Gjykatën, parimi i fundit lejon një interpretim të veçantë në kontekstin e 

kujdesit për aftësinë e kufizuar, i cili është një përfitim shoqëror i një karakteri të 
veçantë. Që nga marrja e kontributeve në fondin e pensioneve mund, në rrethana 
të caktuara, të krijojë një të drejtë pronësie dhe kjo e drejtë mund të ndikohet nga 
mënyra në të cilën fondi shpërndahet (shih Kjartan Ásmundsson, cituar më lart, § 
39) , Gjykata vlerëson se në qoftë se e mira, e cila ishte dhënë në bazë të legjislacionit 
në fuqi dhe që ishte e krijuar nga plotësimi i kontributeve përkatëse të skemës 
dhe përmbushja  e  kërkesave të legjislacionit në fuqi gjatë  punës aktive, hiqet - 
sidomos me një amendament retrospektiv me rregullat e kontributeve - një masë 
e tillë do të kërkojë një arsyetim bindës për qëllimet e nenit 1 të Protokollit nr.1, 
për aq  kohë sa kërkesa të tjera të rëndësishme, përkatësisht gjendja shëndetësore 
e përkeqësuar, qëndron.
37.  Në shtetin modern demokratik shumë individë janë, për të gjithë ose një pjesë 

të jetës së tyre, krejtësisht të varur për të mbijetuar në përfitimet e sigurimit dhe 
mirëqenies sociale. Shumë sisteme ligjore vendore e pranojnë se individët e 
tillë kërkojnë një shkallë sigurie dhe qëndrueshmërie, dhe sigurojnë përfitime 
për tu paguar - në varësi të plotësimit të kushteve të pranueshmërisë - si një e 
drejtë. Kur një individ ka të drejtë sipas ligjit të brendshëm të përfitojë sigurime 
shoqërore, duhet të reflektohet rëndësia e atij interesi gjithashtu duke mbajtur 
parasysh se Neni 1 i Protokollit 1 është i zbatueshëm (shih, midis autoriteteve 
të tjera, Stec, cituar më lart , § 51, Moskal k. Polonisë, nr. 10373/05, § 39, 15 
shtator 2009).

38. Gjykata ka pranuar mundësinë e reduktimeve të të drejtave të sigurimeve 
shoqërore në rrethana të caktuara. Në veçanti, Gjykata ka theksuar rëndësinë 
e cila me kalimin e kohës mund të ketë për ekzistencën ligjore dhe karakterin 
e përfitimeve të sigurimeve shoqërore. Kjo vlen edhe për ndryshimet në 
legjislacion, të cilat mund të miratohen në përgjigje të ndryshimeve shoqërore 
dhe pikëpamjeve që evoluojnë mbi kategoritë e personave që kanë nevojë për 
ndihmë sociale, si dhe për zhvillimet e situatave të veçanta (shih Wieczorek k. 
Polonisë, nr. 18176/05, § 67, 8 dhjetor 2009, dhe referenca të mëtejshme në 
jurisprudencën cituar aty). Megjithatë, kur shuma e përfitimit është reduktuar 
ose ndërprerë, kjo mund të përbëjë ndërhyrje në zotërime, e cila kërkon të jetë 
e justifikuar (shih Kjartan Ásmundsson, cituar më lart, § 40, . . dhe Rasmussen 
k. Polonisë, nr. 38886/05, § 71, 28 prill 2009).
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39.  Një kusht thelbësor për ndërhyrjen që të konsiderohet në përputhje me Nenin 
1 të Protokollit nr.1 është që ajo duhet të jetë e ligjshme .
Për më tepër, çdo ndërhyrje nga autoriteti publik me respektimin e pasurisë 

mund të justifikohet vetëm nëse ajo i shërben një interesi legjitim publik (ose të 
përgjithshëm). Për shkak të njohurive të tyre të drejtpërdrejtë të shoqërisë së tyre 
dhe nevojave të saj, autoritetet kombëtare janë në parim të vendosur më mirë se 
gjyqtari ndërkombëtar për të vendosur se çfarë është “në interes të publikut”.

Sipas sistemit të mbrojtjes të vendosur nga Konventa, është detyrë e autoritetet 
kombëtare për të bërë vlerësimin fillestar për ekzistencën e një problemi të 
interesit publik, që të arsyetojnë masat ndërhyrëse  për respektimin e pasurisë 
(shih Terazzi Srl k. Italisë, nr. 27265/95, § 85, 17 tetor 2002; . dhe Wieczorek k. 
Polonisë, cituar më lart , § 59).

Neni 1 i Protokollit Nr. 1 gjithashtu kërkon që çdo ndërhyrje të jenë e 
arsyeshme, proporcionale me qëllimin që kërkohet të realizohet (shih Jahn dhe 
të tjerët k. Gjermanisë [GC], nr. 46720/99 , 72203/01 dhe 72552/01 , §§ 81-94 
, ECHR 2005- VI) . Baraspesha e nevojshme e të drejtave nuk do të arrihet kur 
personi në fjalë mbart një barrë të tepërt individuale (shih Sporrong dhe Lönnroth 
k. Suedisë , 23 shtator 1982 , §§ 69-74, Seritë A nr. 52).

b.  Zbatimi i këtyre parimeve në çështjen në fjalë
40.Kërkuesja kishte, që në vitin 2001, të drejtë të merrte pension invaliditeti për 

shkak se ajo plotësonte të gjitha kushtet statusore (shih paragrafin 7 më sipër). 
Sipas rregullave në fuqi në atë kohë, një nga kushtet e përshtatshmërisë për 
pension invaliditeti ishte grumbullimi i periudhës së duhur të shërbimit (shih 
paragrafin 18 më lart).

41. Është e vërtetë se ajo më pas ka humbur pensionin e saj (shih paragrafin 8 më 
sipër), sepse, sipas një metodologjie të re të vlerësimit, shëndeti i saj nuk ishte 
konsideruar si mjaftueshëm i dëmtuar për ta kualifikuar atë për pension. Gjykata 
vëren në këtë çast kritik se kjo ishte për shkak të një ndryshimi në metodat e 
aplikueshme në vend sesa nga një përmirësim aktual në shëndetin e saj.

42. Gjykata vëren se, që nga janari i vitit 2012, sistemi i pensioneve të aftësisë 
së kufizuar është zëvendësuar me një sistem të zbritjes, i cili përmbante 
kritere të reja të pranueshmërisë. Kur në vitin 2012 kërkuesja ka aplikuar 
për ndihmën e cili zëvendësoi pensionin, mbeti e papërshtatshme, jo sepse 
ajo nuk kishte kushtet e nevojshme për aftësinë e kufizuar, por për shkak të 
periudhës sociale së pamjaftueshme të mbuluar - dhe kjo pavarësisht nga 
vëllimi i kontributeve të saj të fundit në sistemin e sigurimeve shoqërore, 
e njohur më parë, në terma të kohës së shërbimit, si të mjaftueshme ( shih 
paragrafët 11, 13 dhe 14 më lart).

43. Për Gjykatën, këto ndryshime në statusin e kërkueses sipas dispozitave 
për pension invaliditeti/kompensimi duhet të shqyrtohet nga perspektiva e 



58

tipareve të natyrshme të skemave të tilla. Vlen të përmendet në lidhje me 
këtë se Gjykata Kushtetuese gjeti se ndihmat e marra nga kontributet e 
detyrueshme për skemën e sigurimeve shoqërore mund pjesërisht të shihen si 
“të drejta të blera” (shih paragrafët 21 dhe 22 më lart); në mënyrë të veçantë, 
se gjykata kategorizon pensionet “pjesërisht si një kompensim duke nxitur 
mbrojtjen e pronës dhe pjesërisht si një ofrim i shërbimeve sociale”. Në 
këndvështrimin e Gjykatës Kushtetuese, garancitë që rrjedhin nga kërkesat e 
sundimit të ligjit, pra mbrojtjen e pritjeve legjitime, duhet të aplikohen edhe 
për ndihmat sociale.
Kryesisht duke ndarë pikëpamjet e Gjykatës Kushtetuese , Gjykata është 

e kënaqur që pensioni i invaliditetit/ndihma është e drejtë për një përfitim të 
asistencës njohur sipas ligjit të brendshëm , dhe për këtë arsye Neni 1 i Protokollit 
nr. 1 është i zbatueshëm (shih paragrafin 37 më lart ). Në të vërtetë, duke qenë 
një element i veçantë i sistemit të pensioneve, pensioni i invaliditetit/kompensimi 
nuk është asgjë më pak se një siguri, e garantuar me anë të solidaritetit shoqëror, 
që kur një person ka bërë kontributet e nevojshme në skemë,  për shembull duke 
paguar barrën e pagave gjatë një periudhë të caktuar kohore, ai ose ajo duhet të 
ketë të drejtë për një ndihmë, në qoftë se ka një përkeqësim serioz të shëndetit, 
duke rezultuar në pamundësinë për të kryer aktivitete fitimprurëse.
44. Në rastin konkret, kërkuesja kishte bërë kontribute të tilla në skemën e 

sigurimeve shoqërore, sipas nevojës gjatë kohës së punës së saj. Pritja 
rezultante legjitime për të marrë kujdesin e aftësisë së kufizuar është njohur 
dhe dhënë nga autoritetet kur ka ndodhi të paparashikuara , dhe asaj i është 
dhënë një pension invaliditeti  në vitin 2001. Ajo vazhdoi të gëzojnë atë 
“pasuri” deri në 2010. Gjendja e saj shëndetësore duket të ketë mbetur e 
pandryshuar materialisht në gjithë këtë periudhë që pasoi, dhe grandet e  
ndryshme të aftësisë së kufizuar të caktuar për këtë gjendje ishin vetëm pasojë 
e ndryshimeve të njëpasnjëshme në metodologji.

45.Për Gjykatën, ekzistenca e vazhdueshme e pritshmërisë së ligjshme të kërkue-
ses, për të marrë kujdesin e aftësisë së kufizuar - në qoftë se shëndeti i saj e 
kërkon dhe edhe pas tërheqjes së pensionit në vitin 2010 - është demonstruar 
edhe nga fakti se ajo, si një person i cili kishte plotësuar kërkesat e kontributeve, 
i është nënshtruar rishikimeve periodike (në shtator 2011, si dhe në prill dhe 
gusht 2012, me rivlerësimin e planifikuar për vitin 2014 dhe 2015) .

46. Edhe pse nuk është ratifikuar nga Hungaria apo shumica e Këshillit të Shteteve 
Anëtare të Evropës, Gjykata megjithatë e gjen të arsyeshme të përmendet 
neni 57 § 1 (b) i Konventës së ILO-s për Sigurinë Sociale (shih paragrafin 
23 më lart), sipas të cilit një person i mbrojtur që ka plotësuar një periudhë 
kualifikimi prej tre vjetësh të kontributit dhe në lidhje me të cilin, ndërsa ai 
ose ajo ishte në moshë pune, kur numri mesatar vjetor i kontributeve ka qenë 
i paguar konsiderohet të ketë të drejtën legjitime për përfitime.
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47. Në këto rrethana, Gjykata është e bindur se, përmbushja e kërkesave admini-
strative të skemës së pensioneve të aftësisë së kufizuar në fuqi në pikën 
materiale të parë në kohë (që është viti 2001) , për qëllimet e Nenit 1 të 
Protokollit nr. 1, konsiderohen një njohje formale e shpresës së saj legjitime 
për të marrë pension invaliditeti / ndihmë si dhe kur gjendja e saj mjekësore do 
ta kërkonte. Kjo pritje ka origjinën në ligjin në fuqi gjatë punësimit të saj dhe 
në kohën e blerjes të të drejtave të pensionit të aftësisë së kufizuar. Duke pasur 
parasysh dispozitat ligjore mbi pranueshmërinë, kjo pritje e njohur legjitime 
është e një natyre më konkrete se një shpresë e thjeshtë meqenëse u bazua në 
dispozitat ligjore (krahasojmë dhe kontrast Gratzinger dhe Gratzingerova k. 
Republikës Çeke (dec.), Nr. 39794/98, §73, KEDNJ 2002 VII).

48.  Kjo pritje e njohur legjitime dhe interesat e pronarit të krijuara nga legjislacioni 
i një shteti kontraktues në fuqi në kohën në të cilën ka marrë të drejtat (shih 
Stec, cituar më lart, § 54), nuk mund të konsiderohet se shuhet me faktin se, 
në një metodologji të re të vlerësimit, aftësia e kufizuar e ankueses u shënua 
deri në 40 për qind në dhjetor 2009 (shih paragrafin 8 më sipër), me sa duket 
pa ndryshim material në gjendjen e saj. Për Gjykatën, thelbi i çështjes është 
se gjatë punës së saj, ankuesja kishte kontribuar në sistemin e sigurimeve 
shoqërore, siç është kërkuar nga ligji, fakt i vetëm i cili shkaktoi detyrimin e 
solidaritetit me bazë sociale nga ana e shtetit për të siguruar kujdes të aftësisë 
së kufizuar. Duke i dhënë pension invaliditeti në vitin 2001, autoritetet e njohën 
në mënyrë implicite se ajo ka plotësuar kriteret përkatëse. Ndërmjet viteve 
2001 dhe 2010, kërkuesja ka gëzuar posedimin  e pensionit të invaliditetit, 
dhe kur aftësia e kufizuar e saj është konsideruar më pak serioze, ky posedim 
u zëvendësua me shpresën e njohur legjitime për kujdes të vazhdueshëm, kur  
rrethanat e kërkojnë përsëri.
Pavarësisht humbjes së pensionit në vitin 2010, Gjykata për këtë arsye 

është e mendimit se pritshmëria e kërkueses, si një kontribuuese në skemën e 
sigurimeve shoqërore që fillimisht kanë plotësuar kushtet e kualifikimit, janë të 
ligjshëm dhe të vazhdueshëm në natyrën e tyre ligjore. Duhet të kujtojmë se 
“nëse mund të thuhet se ekziston ndonjë dallim ende në praktikën gjyqësore mes 
përfitimeve kontribuuese dhe jo-kontribuuese për qëllime të aplikueshmërisë 
së Nenit 1 të Protokollit nr.1 , nuk ka bazë për të justifikuar vazhdimin e një 
dallimi të tillë” (shih Stec, cituar më lart, § 53). Sipas mendimit të Gjykatës, kjo 
konsideratë nuk mund të konsiderohet se largon çdo mbrojtje të  akorduar më 
parë për skemat kontribuuese, për shkak të atyre jo-kontribuuese. Në çdo rast, 
Gjykata vëren se skema e pensioneve të aftësisë së kufizuar në fjalë përfshinte 
elemente të karakterit kontributiv, siç është konstatuar nga Gjykata Kushtetuese 
(shih paragrafët 21, 22 dhe 43 më lart).

49. Kjo e drejtë e kërkueses është ndërprerë më pas  nga autoritetet, kur 
në vitin 2012 asaj i ishte mohuar kujdesi për aftësinë e kufizuar për shkak të 
kontributeve të pamjaftueshme të bëra në të kaluarën, edhe pse gjendja e saj 
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mjekësore ishte konsideruar përsëri mjaft e dëmtuar. Duhet të theksohet sërish 
se këto kontribute, formuluar fillimisht si të kohës së shërbimit, dikur ishin të 
mjaftueshme për këtë qëllim, dhe kërkesa e re, e shprehur në termat e kohës së 
mbuluar të sigurimeve shoqërore, u prezantua vetëm më vonë, në një kohë kur 
kërkuesja nuk ishte praktikisht  më në gjendje për ta përmbushur atë.
50. Nuk ekzistonte mosmarrëveshje ndërmjet palëve se kjo ndërhyrje ishte e 

përcaktuara me ligj dhe Gjykata nuk sheh ndonjë arsye për të vepruar ndryshe. 
Në të vërtetë, mohimi i pagesës së aftësisë së kufizuar ka qenë pikërisht për 
shkak të një ndryshimi në ligj (shih, mutatis mutandis, Lakiçeviç dhe të tjerët 
k. Malit të Zi dhe Serbisë, nr. 27458/06, 37205/06, 37207/06 dhe 33604/07, 
§ 70, 13 dhjetor 2011).

51. Sa i përket interesit publik ose të përgjithshëm, Gjykata pranon se legjislacioni 
i kundërshtuar ndjek qëllimin legjitim të asistencës ekonomike të shoqërisë.

52. Në lidhje me çështjen e proporcionalitetit, shteti padyshim ka një hapësire të 
caktuar vlerësimi në rregullimin e aksesit të qytetarëve në përfitimet e aftësisë 
së kufizuar, sidomos duke kërkuar një vëllim të caktuar të kontributeve të 
skemës, si dhe një nivel minimal ligjor të aftësisë së kufizuar. Këto elemente 
janë të ndjeshëm ndaj evolucionit në dritën e ndryshimeve shoqërore, 
zhvillimin e tregut të punës dhe përparimin e shkencës mjekësore, duke 
përfshirë mundësitë e rehabilitimit.

53.  Megjithatë, Shtetet gëzojnë liri në këtë fushë por nuk mund të shkojnë aq larg 
sa të privojnë këtë të drejtë, të dhënë një herë. Për më tepër, kërkesat e sundimit 
të ligjit duhet të respektohen, dhe mosrespektimi retrospektiv i të drejtave 
të fituara dhe pritjet legjitime, siç është rasti  i kontributeve të sigurimeve 
shoqërore, duhet të shmanget kur kalon masat e reformave sociale. Sa i përket 
çështjes nëse pritshmëria legjitime për të marrë kujdesin e aftësisë së kufizuar 
kërkon që të mos kenë ndryshuar kushtet e përshtatshmërisë, Gjykata vëren, 
me analogji, udhëzimet etike të dokumentit të OBSH-së për Klasifikimin 
Ndërkombëtar të Funksionimit, Aftësisë së Kufizuar dhe Shëndetit të cilat 
nuk duhet të mohojnë të drejtat e përcaktuara ose përndryshe të kufizojë 
të drejta legjitime për përfitime për individët (shih paragrafin 24 më lart). 
Sundimi i ligjit, një nga parimet themelore të një shoqërie demokratike, është 
pjesë përbërëse e të gjitha neneve të Konventës (shih Amuur k. Francës, 
25 qershor 1996, § 50, Raportet 1996 III). Kjo konsideratë përfshin, në 
kontekstin e çështjes në fjalë, një detyrim të shtetit për të siguruar, në bazë të 
solidaritetit social, të ardhura të caktuar për ata të cilët kapaciteti për të punuar 
ra nën nivelin e përcaktuar me ligj, me kusht që ata kanë dhënë kontribute 
të mjaftueshme për skemën  - dhe kjo pa cenuar parimin e përgjithshëm në 
jurisprudencën e Gjykatës, sipas të cilit Neni 1 i Protokollit Nr.1 nuk krijon 
një të drejtë për të fituar pronën, as nuk vendos asnjë kufizim mbi lirinë e 
Shtetit Kontraktues që të vendosë nëse do të vërë ose jo në vend ndonjë formë 



61

të skemës së sigurimeve shoqërore, ose për të zgjedhur llojin apo sasinë e 
përfitimeve për të siguruar në bazë të ndonjë skeme të tillë (shih Stec, § 54, 
cituar më lart në paragrafin 36).
Gjykata do të shtonte në këto rrethana që, si çështje e sundimit të ligjit, parimi 

impossibilium nulla obligatio est është i një rëndësie të veçantë në rastin konkret 
ku kërkueses i është bërë vërejtje ex post, që nuk kishte bërë kontributet e shkuara 
të mjaftueshme siç përcaktohet nga legjislacioni i ri - një kusht që ajo nuk do të 
mund të plotësonte në atë moment në kohë.
54. Në rastin konkret, kur kërkuesja është e detyruar për të aplikuar për pension për 

herë të parë, ajo kishte përmbushur tashmë kërkesat përkatëse administrative 
dhe iu dha një pension.
Pavarësisht nga statusi i saj në thelb i pandryshuar shëndetësor, vite më vonë 

ajo u përjashtua nga pensioni , pasi sëmundjet që ajo kishte nuk ishin konsideruar 
të mjaftueshme thelbësore për vazhdimin e pensionit. Pasi rezultati i saj të aftësisë 
së kufizuar u ngrit më pas përsëri, kjo nuk mund të rezultojë në dhënien e një 
pension ose ndihmë, sepse kriteri i ri ndërhyrës administrativ ishte në mënyrë 
efektive i paarritshëm në rastin e veçantë të kërkueses.
55. Përfundimisht, kërkueses i është mohuar tërësisht e drejta e sigurimit shoqëror 

i cili do të kishte qenë  në funksion të shëndetit të keq të saj. Vlen të përmendet 
nga perspektiva e proporcionalitetit se ajo u zhvesh totalisht nga  e drejta e 
pensionit të saj/ndihma, për shkak të kushteve të reja të përshtatshmërisë, 
në vend që të kryhej një reduktim i arsyeshëm, proporcional me përqindjen 
e mbuluar të sigurimeve të akumuluar të saj shoqërore, që është 947 ditë në 
vend të 1,095 (shih mutatis mutandis, Kjartan Ásmundsson, cituar më lart, 
§ 45; Wieczorek, cituar më lart, § 67; . Maggio dhe të tjerët k. Italisë, nr. 
46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 dhe 56001/08, § 62, 31 maj 2011; 
Banfield k. Mbretërisë së Bashkuar (dec.), nr. 6223/04, 18 tetor 2005 dhe 
Lakiçeviç dhe të tjerë, cituar më lart, § 72 ). 

56. Gjykata vlerëson se ky kurs i ngjarjeve përbën një ndryshim drastik në kushtet 
e aksesit të krkueses në përfitimet nga invaliditeti të cilën ajo nuk ishte në 
gjendje për të parashikuar ose të parandalonte, shpresa e saj legjitime për 
marrjen e pensionit të aftësisë së kufizuar, në qoftë se ishte në nevojë dhe nga 
ana tjetër kontributet e paguara më parë, u hoqën plotësisht; dhe ajo nuk ishte 
në gjendje që të rregullonte situatën e saj.

57. Duke pasur parasysh vlerësimet e mësipërme, Gjykata konstaton se kërkuesja  
ka mbajtur një barrë të tepërt dhe joproporcionale individuale. Si rrjedhojë, 
ka pasur shkelje të Menit 1 të Protokollit Nr.1

II.  ZBATIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS
58.  Neni 41 i Konventës parashikon:

“Kur Gjykata konstaton se ka pasur një shkelje të Konventës ose të 
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protokolleve të saj, dhe nëse e drejta e brendshme e Palës së Lartë Kontraktuese 
mundëson vetëm ndreqje të  pjesshme, Gjykata, nëse është e nevojshme, i akordon 
shpërblim të drejtë palës së dëmtuar.”

A.  Dëmi
59. Kërkuesja pretendoi 9,834 euro (EUR) për dëmin pasuror dhe 5,000 euro në 

lidhje me dëmin jopasuror. Shifra  duhet të korrespondojë me vlerën totale të 
pensionit të invaliditetit të  padisbursuara në periudhën materiale.

60. Qeveria kundërshtoi këto kërkesa.
61. Gjykata çmon të nevojshme dhënien e 5,000 euro në lidhje me dëmin financiar 

(duke pasur parasysh faktin se shkelja e gjetur lidhet me periudhën pas 1 janar 
2012) dhe, mbi bazën e drejtësisë, 5,000 euro në lidhje me dëmin jopasuror.

B.  Kostot dhe shpenzimet
62.  Ankuesja pretendoi edhe 6.240 euro për kostot dhe shpenzimet para Gjykatës. 

Kjo shumë korrespondon me 38.6 orë punë juridike, të ngarkuar me një 
normë për orë prej 150 euro, dhe 9 orë punë sekretarie ligjore, ngarkuar me 
një normë për orë prej 50 EUR, të faturuar nga avokati i saj.

63. Qeveria e kundërshtoi këtë pretendim.
64. 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 të 
vërteta dhe të shkaktuara domosdoshmërish, dhe janë të arsyeshme në sasi. 
Në rastin në fjalë, duke pasur dokumentet në dispozicion të saj dhe kriteret e 
mësipërme, Gjykata çmon të arsyeshme të caktojë shumën e 5,000 euro për 
mbulimin e shpenzimeve, nga të cilat shuma e 850 EUR - shuma e cila është 
dhënë për parashtruesin e kërkesës në bazë të skemës së ndihmës ligjore të 
Këshillit të Evropës - duhet të zbriten.

C.  Interesi i munguar
65. 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.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA, 
1.  Deklaron, me shumicë votash, se aplikimi pranohet;
2.  Vendosi, me tre të katërtat e votave , se ka pasur një shkelje të Nenit 1 të 

Protokollit 1 të Konventës;
3.  Vendosi, me tre të katërtat e votave,
(a)  se shteti i paditur duhet t’i paguajë kërkueses, brenda tre muajve nga data 
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në të cilën vendimi merr formë të prerë në përputhje me nenin 44 § 2 të 
Konventës, shumat e mëposhtme, që do të konvertohen në monedhën e shtetit 
të paditur në normën e zbatueshme në datën e shlyerjes:

 (i)   5.000 EUR (pesë mijë euro), plus çdo taksë që mund të jetë e tatueshme 
në lidhje me dëmin financiar;

(ii)  5,000 euro (pesë mijë euro), plus çdo taksë që mund të jetë e tatueshme, 
në lidhje me dëmin jo pasuror;

(iii)  4,150 euro ( katër mijë e njëqind e pesëdhjetë euro) , plus çdo taksë 
që mund të jetë në ngarkim të kërkuesit , në lidhje me kostot dhe 
shpenzimet ;

 (b)  që nga skadimi i përmendur më lart të tre muajve 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 Evropiane 
gjatë periudhës së mospagimit, plus tre për qind;

4.  Nuk pranon, në mënyrë unanime, pjesën tjetër të pretendimit të kërkueses për 
shpërblim të drejtë.
Hartuar në anglisht dhe njoftuar me shkrim më 10 shkurt 2015, sipas rregullit 

77 §§ 2 dhe 3 të rregullores së Gjykatës .

 Stanley Naismith  Işıl Karakaş
      Kancelar Kryetar

Në përputhje me nenin 45 § 2 të Konventës dhe rregullit 74 § 2 të Rregullores 
së Gjykatës, mendimi i veçantë i Gjyqtarëve Keller, Spano dhe Kjølbro i është 
aneksuar këtij vendimi.

A.I.K. 
S.H.

MENDIM MOSPAJTUES I GJYQTARËVE KELLER, SPANO 
DHE KJØLBRO

I.
1.  Neni 1 i Protokollit Nr. 1 të Konventës asnjëherë, para ditës së sotme, nuk 

është interpretuar nga kjo Gjykatë se detyron shtetet anëtare që të sigurojnë 
që personat me të drejtën e përfitimeve të sigurimeve shoqërore, në formën e 
pensioneve të aftësisë së kufizuar, në mënyrë të pavarur secili prej tyre ka një të 
drejtë për një pension të tillë sipas ligjit të brendshëm. Shumica kanë zgjeruar 
në këtë mënyrë qëllimin e të drejtës së pronësisë në bazë të Konventës në 
një mënyrë që është kategorikisht në kundërshtim me jurisprudencën e kësaj 
Gjykate dhe objektin dhe qëllimin e nenit 1 të Protokollit nr. 1. Meqenëse e 
drejta e pronës nën Konventën Evropiane mbi të drejtat e Njeriut nuk është 
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një depozitë autonome për të drejtat ekonomike dhe sociale të mohuara nga 
shtetet anëtare, ne, me respekt, nuk pajtohemi.

II.
2.  Ne do të fillojë me ri trajtimin e jurisprudencës së Gjykatës në këtë fushë.
3. Siç shpjegohet në vendimin e pranueshmërisë të Dhomës së Madhe në Stec 

dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar (dec.) [GC], nr. 65731/01 dhe 
65900/01 , § 50 , ECHR 2005 X):
 “Qasja e Gjykatës tek Neni 1 të Protokollit nr.1 duhet të pasqyrojë realitetin 

e mënyrës në të cilën sigurimi i asistencës është organizuar në kuadër të shteteve 
anëtare të Këshillit të Evropës. Është e qartë se në ato shtete, dhe brenda shteteve 
më të veçanta, ekziston një gamë e gjerë e përfitimeve të sigurimeve shoqërore 
të dizajnuara për të dhënë të  drejtat të cilat dalin si të drejta ligjore. Përfitimet 
janë financuar në një larmi e madhe  mënyrash: disa janë paguar nga kontributet 
në një fond të veçantë; disa varen nga të dhënat e kontributeve të pretenduesit; 
shumë janë paguar nga taksimi i përgjithshëm në bazë të një statusi të përcaktuar 
me ligj... Duke pasur parasysh shumëllojshmërinë e metodave të financimit, dhe 
natyrën ndërprerëse të përfitimeve në shumicën e sistemeve të asistencës, duket 
gjithnjë e më artificiale për të mbajtur se vetëm përfitimet e financuara nga 
kontributet në një fond i veçantë janë në kuadër të Menit nr.  1 të Protokollit Nr.1. 
Për më tepër, duke përjashtuar përfitimet e paguara nga taksimi i përgjithshëm, 
nuk do të merrej parasysh fakti se shumë kërkues të këtij llojit të dytë të sistemi 
kontribuojnë në  financimin e tij, përmes pagesës së taksave.”
4.  Siç Dhoma e Madhe vijoi me vëzhgimin e saj (po aty, § 51,   theksimi i shtuar):

“Në shtetin modern, demokratik, shumë individë janë, për të gjithë ose një 
pjesë të jetës së tyre, krejtësisht të varur për të mbijetuar nga sigurimet shoqërore 
dhe përfitimet sociale. Shumë sisteme ligjore vendore e pranojnë se individët e 
tillë kërkojnë një shkallë të sigurisë dhe mbrojtjes, dhe të sigurojnë përfitime për 
të paguar - subjekt i plotësimit të kushteve të pranueshmërisë - si e drejtë. Kur 
një individ ka të drejtë sipas ligjit të brendshëm të një përfitimi të asistencës, 
rëndësia e atij interesi gjithashtu duhet të reflektohet duke mbajtur parasysh se  
Neni 1 i Protokollit nr. 1 të jetë i zbatueshëm .”
5.   Megjithatë, Dhoma e Madhe me kujdes ka futur një paralajmërim të rëndësi-

shëm në këtë drejtim duke thënë (po aty, §§ 54-55, theksi i shtuar) që:
“Duhet, megjithatë, të theksohet në parimet ... që zbatohen përgjithësisht 

në rastet sipas Nenit 1 të Protokollit nr.1 , janë njësoj të rëndësishme kur bëhet 
fjalë për përfitime sociale. Në veçanti, neni nuk krijon një të drejtë për të përfituar 
pronë. as nuk vendos asnjë kufizim mbi lirinë e Shtetit Kontraktues që të vendosë 
nëse do të vërë ose jo në vend ndonjë formë të skemës së sigurimeve shoqërore, ose 
për të zgjedhur llojin apo sasinë e përfitimeve për të siguruar në bazë të ndonjë 
skeme të tillë... . Nëse, megjithatë, një Shtet Kontraktues ka në legjislacionin në fuqi 
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sigurimin e pagesës, si e drejta e një përfitimi të asistencës - nëse është  kushtëzuar 
ose jo në pagesën paraprake të kontributeve - ai legjislacion duhet të konsiderohet 
si gjenerues i një interesi pronësor që bie në kuadër të Nenit 1 të Protokollit nr.1 
për personat që përmbushin kërkesat e tij...”

Në lidhje me rastet që kanë të bëjnë me ankesat sipas nenit 14, në lidhje me 
Nenin 1 të Protokollit nr. 1, për efekt se ankuesit i ishin  mohuar të gjitha ose një 
pjesë e një përfitim të veçantë në një terren diskriminuese mbuluar nga neni 14, 
Dhoma e Madhe arriti në përfundimin:

 “Testi i rëndësishëm është nëse, por për gjendjen e të drejtës për të cilën 
ankohet kërkuesi, ai ose ajo do të kishte pasur një të drejtë, të detyrueshme në 
bazë të ligjit të brendshëm, për të marrë përfitimin në fjalë ... Edhe pse Protokolli 
nr. 1 nuk përfshin të drejta për të marrë një pagesë të asistencës sociale të çdo 
lloji, nëse një shtet do të vendosë për të krijuar një skemë të përfitimeve, ai duhet 
ta bëjë këtë në një mënyrë që është në përputhje me nenin 14.”
6.  Kështu, vërehet qartë nga Stec dhe të tjerët (cituar më lartë), siç konfirmohet 

nga Dhoma e Madhe në Andrejeva k. Letonisë [GC], nr. 55707/00, § 77 , 
ECHR 2009), dhe një herë kohët e fundit në Stummer k. Austrisë [GC], nr. 
37452/02, § 82, ECHR 2011, që vetë Konventa nuk parashikon të drejtën për 
të përfituar pronë, të drejtën për të marrë ndonjë pension ose përfitime të tjera 
të sigurisë sociale, ose të drejtën për përfitime të sigurimeve shoqërore të një 
sasie të caktuar. Vërejmë, megjithatë, se Stec dhe të tjerët (cituar më lart) ishte 
i kufizuar në pyetjen nëse përfitimi i asistencës, objekt i ankesës qëndronte 
brenda “kufijve” të Nenit 1 të Protokollit nr. 1 për qëllimet e nenit 14.
Por Gjykata më pas ka aplikuar një test të ngjashëm të zbatimit në ankesave 

dhe ka ftuar atë për të gjetur një shkelje të pavarur të Nenit 1 të Protokollit nr. 1, 
duke shqyrtuar nëse tërheqja e përfitimeve të sigurimeve dhe të mirëqenies sociale 
ishte në përputhje me kërkesat e ligjshmërisë dhe proporcionalitetit në bazë të 
Nenit 1 të Protokollit nr. 1 (shih, për shembull Wieczorek k. Polonisë, nr. 18176/05, 
§ 67, 8 dhjetor 2009, dhe Moskal k. Poloninë, nr. 10373/05, § 39, 15 shtator 2009). 
Në raste të tilla, Gjykata ka mbajtur qëndrimin e saj konstant se një pretendim i 
tillë i një ndërhyrje të pajustifikuar me të drejtën në fushën e të drejtave sociale 
nuk do të konsiderohet të përfshihet në kuadrin e Nenit 1 të Protokollit nr.1, nëse 
kërkuesi nuk mund të dëshmojë, si një çështje absolute pragu, që ai apo ajo ka 
pasur, në kohën e ndërhyrjes, një “të drejte të mbrojtur” sipas ligjit vendor.

Si pasojë, siç është konfirmuar së fundmi  edhe një herë nga Gjykata në 
Richardson k. Mbretërisë së Bashkuar ((dec.), Nr. 26252/08, 10 prill 2012, § 17), 
ku “personi në fjalë nuk i përmbush, ose pushon së përmbushuri, kushtet ligjore 
të përcaktuara në ligjin e brendshëm për dhënien e ndonjë forme të veçantë të 
përfitimeve ose pensionit, nuk ka asnjë ndërhyrje në të drejtat sipas Nenit 1 të 
Protokollit nr. 1” (theksimi i shtuar); Gjykata iu referua rasteve të Bellet, Huertas 
dhe Vialatte k. Francës, (dec.) nr. 40832/98, 27 prill 1999 dhe Rasmussen k. 
Polonisë, nr. 38886/05, § 71, 28 prill 2009.
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III.
7.  Është e pakontestueshme në rastin në fjalë, dhe pjesa më e madhe e pranojnë 

(shih paragrafët 41-42 të aktgjykimit), se kërkuesja nuk kishte të drejtë sipas 
ligjit të brendshëm të pensionit të invaliditetit që ajo e kërkoi në shkurt dhe 
gusht 2012, refuzime të cilat më pas formuan bazën e deklaratës së saj që u 
hodh poshtë në fund nga Gjykata Administrative dhe e Punës më 20 qershor 
2013. më shumë se dy vjet kishin kaluar në këtë mënyrë që nga momenti që e 
drejta e saj për pension invaliditeti  ishte tërhequr dhe procedurat gjyqësore, në 
të cilën kërkuesja kishte kundërshtuar tërheqjen, kishte ardhur në një fund më 
1 prill 2011. Prandaj, aplikimi i saj në Gjykatë, në lidhje me këto procedime, 
u hodh poshtë në mënyrë korrekte nga ana e Gjykatës si të papranueshme 
sipas nenit 35 § 1 të Konventës (shih paragrafin 31 të vendimit).
Ky fakt i pakundërshtueshëm ligjor duhet, sipas mendimit tonë, të kishte 

qenë fundi i çështjes, si ekzistenca e një pretendimi të argumentuar në bazë 
të Nenit 1 të Protokollit nr.1 , në fushën e përfitimeve sociale, kushtëzohet në 
mënyrë të vendosur në ekzistencën e një të drejte të përfitimeve të tilla sipas ligjit 
të brendshëm, siç e kemi shpjeguar në paragrafët 2-6 të mësipërme. Me fjalë të 
tjera , Konventa nuk parashikon të drejtën për një pension invaliditeti të pavarur 
nga ligji kombëtar.
8.  Shumica e përpjekjeve për të anashkaluar këtë kufizim të fushëveprimit të 

nenit 1 të Protokollit nr. 1 në fushën e të drejtave sociale dhe të asistencs, për 
herë të parë, solli  idenë se një kërkues, që dikur kishte të drejtën e përfitimit 
të pensionit të aftësisë së kufizuar në bazë të ligjit të brendshëm, në një kohë 
të pacaktuar ruan “pritjen legjitime për të marrë pension invaliditeti / ndihmë 
si dhe kur gjendja e saj mjekësore kështu do ta kërkonte” (shih paragrafin 
47 të vendimit). Edhe pse është e qartë se kërkuesja ka humbur çdo të drejtë 
për pension invaliditeti në vitin 2010, pjesa më e madhe arriti  megjithatë 
në përfundimin se “shpresa e kërkuesit, si një kontribuues në skemën e 
sigurimeve shoqërore që e përmbushi njëherë gjendjen e pranueshmërisë, 
është legjitim dhe i vazhdueshëm në natyrën e saj ligjore” (shih paragrafin 
48, në fund, e gjykimit).

9.  Së pari, ne vëmë re, me respekt, se shumica përmbahen nga pranimi haptazi se 
kjo qasje përfshin një kuptim krejtësisht të ri të konceptit të “pritjeve legjitime” 
sipas Nenit 1 të Protokollit nr. 1, e cila kurrë më parë nuk ishte njohur në 
jurisprudencën e kësaj Gjykate dhe sigurisht jo në fushën e të drejtave dhe 
të mirëqenies sociale. Shumica, duke u përpjekur  që të “aplikojnë” parimet 
e përgjithshme të jurisprudencës së Gjykatës, siç përsëriti në paragrafët 35-
39 të vendimit, zbatimi i drejtë i të cilave ndoshta nuk mund të çonte në 
rezultatin që mbërriti shumica.

10.  Së dyti, ne do të donim të vinim në dukje se Gjykata është shprehur më parë 
se koncepti autonom i “posedimit” sipas Nenit 1 të Protokollit nr. 1 nuk është 
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i kufizuar për “posedime ekzistuese”, por gjithashtu mund të mbulojë asetet, 
përfshirë kërkesat në lidhje me të cilat kërkuesja mund të argumentojë se 
ai ose ajo ka të paktën një “pritshmëri legjitime”, e cila  ka marrë gëzimin 
efektiv të të drejtës së pronësisë (shih, midis autoriteteve të tjera, Öneryıldız 
k. Turqisë, nr. 48939/99, § 124, ECHR 2004- XII). Kështu, që të ketë ndonjë 
mundësi për një kërkues që të ketë të drejtën të argumentuar sipas Nenit 1 
të Protokollit nr.1, në bazë të një “pritje legjitime”, kjo pritshmëri duhet të 
bazohet në ndonjë burim normativ ligjor në nivel të brendshëm që mund të 
japi të drejta pronësore mbi atë.
Është e vetëkuptueshme se një pritshmëri legjitime e të drejtës së pronës nuk 

lind kur personi në fjalë nuk mund të jetë përfituesi i një të drejte të tillë në ligjin 
kombëtar në dritën e natyrës së tij dhe origjinës ligjore. Siç Dhoma e Madhe ka 
deklaruar pa mëdyshje në Kopecky k. Sllovakisë ([GC], 44912/98, § 50, ECHR 
2004 IX), “nuk mund të ketë lindje të një pritshmërie legjitime [sipas Nenit 1 
të Protokollit nr. 1], ku ka një mosmarrëveshje në lidhje me interpretimin dhe 
zbatimin e ligjit të brendshëm dhe parashtesat e mëvonshme të ankuesit janë 
hedhur poshtë më pas nga gjykatat kombëtare” (shih edhe Anheuser-Busch Inc k. 
Portugalisë, [GC], nr. 73049/01, § 65, ECHR 2007 I ).
11.  Rrjedhimisht, arsyetimi i shumicës  ngriti çështjen e rëndësishme: cili është 

burimi normativ ligjor  “i vazhdimësisë” së pritjes legjitime që shumica e 
konsiderojnë që ka kërkuesja? Është e pakontestueshme se ajo nuk gjendet 
në të drejtën e brendshme të Hungarisë. Përsëri, kërkuesja nuk kishte të drejtë 
për pensionin në fjalë në vitin 2012. Ekzistenca e një të drejte të tillë u refuzua 
qartë nga gjykatat kombëtare. Prandaj, si Neni 1 i Protokollit nr. 1 nuk krijon 
një të drejtë për të përfituar pronë dhe, më e rëndësishmja, nuk vendos asnjë 
kufizim mbi lirinë e Shtetit Kontraktues për të vendosur apo jo në veprim 
ndonjë formë të skemës së sigurimeve shoqërore, është vetë evidente se në 
vitin 2012, dy vjet pasi ajo humbi të drejtën e saj të brendshme për pension 
paaftësie, kërkuesja nuk mund të pretendojë se ka pasur pritje legjitime sipas 
Nenit 1 të Protokollit nr. 1 për të mbajtur një të drejtë autonome që ishte jo-
ekzistuese brenda kufijve të së drejtës së pronësisë në bazë të Konventës. 
Përsëri, siç Gjykata deklaroi si parim të  përgjithshëm pak më shumë se tre vjet 
më parë në Richardson (cituar më lart, § 17), kur personi në fjalë nuk i plotëson, 
ose “pushon së plotësuari”, kushtet ligjore të përcaktuara në ligjin e brendshëm 
për përfitimin e ndonjë forme të veçantë të përfitimeve ose pensionit, nuk ka 
asnjë ndërhyrje me të drejtat sipas Nenit 1 të Protokollit nr.1.

12.  Pjesa më e madhe duket të jetë ndikuar nga ideja se kërkuesja ka kontribuar 
në skemën e pensioneve në fjalë gjatë kohës që ajo ishte e punësuar (shih 
paragrafët 48-49 të aktgjykimit). Megjithatë, kjo çështje nuk është relevante 
për qëllimet e zbatimit të Nenit 1 të Protokollit Nr. 1   në kontekstin e çështjes 
në fjalë. Në çdo rast, kërkuesja nuk ka argumentuar, në asnjë mënyrë para 
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kësaj Gjykate, se skema e kontributeve në fjalë ishte në formën e kontributeve 
të detyrueshme, për shembull në një fond pensioni ose një skemë të 
sigurimeve shoqërore, që ka krijuar një lidhje të drejtpërdrejtë midis nivelit 
të kontributeve dhe përfitimeve të dhëna. Prandaj, kërkuesja që nuk kishte, 
në asnjë moment, pjesë të identifikueshme dhe të kërkueshme në një fond 
të veçantë për qëllimet e Nenit 1 të Protokollit nr.1, ose ashtu-quajtur “të 
drejtat e blera” brenda kuptimit të Konventës (shih për shembull, Müller k. 
Austrisë, nr. 5849/72, vendim i Komisionit i datës 1 tetor 1975, vendimet dhe 
raportet (DR) 3, fq. 25;... G k. Austrisë, nr. 10094/82, vendim i Komisionit i 
datës 14 maj.. 1984 DR 38, fq. 84;.. dhe De Kleine Staarman k. Holandës, nr. 
10503/83, vendim i Komisionit i datës 16 maj 1985, DR 42, fq. 162)...

13. Prandaj, çështja nëse janë apo jo kontributet në një farë mase në skemën e 
pensioneve publike në fjalë, dhe dhënia e kontributeve merret parasysh, kur 
vlerësohet nëse ajo kishte të drejtë për pension invaliditeti në vitin 2001, 
nuk ka asnjë ndikim në çështjen e zbatueshmërisë së Nenit 1 të Protokollit 
nr.1, kur, në vitin 2012, ajo në mënyrë të qartë nuk ka pasur të drejtë për një 
pension të tillë në bazë të skemës së re të brendshëm prezantuar nga ligji nr. 
CXCI (shih paragrafin 10 të vendimit). Ky kuptim i zbatimit të së drejtës së 
pronës në bazë të Konventës vijon drejtpërdrejt nga Stec dhe të tjerë (cituar 
më lartë), i cili bëri të tepërt, në parim, dallimin midis skemave kontribuuese 
ose jo-kontribuuese të pensioneve në shtetet anëtare për qëllime të Nenit 1 i 
Protokollit nr. 1. Në të dy situata, kërkuesja duhet të demonstrojë se ai ose ajo 
ka një të drejtë sipas ligjit të brendshëm në mënyrë që  të aplikohet Neni 1 të 
Protokollit nr. 1. Ky qartazi nuk është rasti si për kërkuesen në fjalë.

IV.
14.  Në përfundim, kërkuesja mund të ketë pasur një pretendim të argumentueshëm 

sipas Nenit 1 të Protokollit nr. 1 të Konventës , kur pensioni i saj për aftësinë 
e kufizuar është tërhequr në vitin 2010, siç është vendosur në fund nga 
ana e gjykatave të Hungarisë në vitin 2011. Megjithatë, Gjykata nuk është 
kompetente të vendosë mbi këtë çështje, pasi ankesë e kërkueses në këtë 
drejtim nuk është dorëzuar në Gjykatë brenda gjashtë muajve nga marrja e 
vendimit të formës së prerë në ato procedura (shih paragrafin 7 më sipër). 
Pjesa më e madhe nuk mund të korrigjonte këtë situatë duke shpikur një 
të drejtë substanciale për pension invaliditeti në bazë të Konventës, ku nuk 
ekziston asnjë, me pasoja të paparashikueshme për sistemet e sigurimit dhe 
mirëqenies sociale të 47 shteteve anëtare të Këshillit të Evropës.
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Ky vendim është përfundimtar por mund t’i nënshtrohet rishikimit editorial.
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Në çështjen e Bochan kundër Ukrainës (nr. 2),
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (Dhoma e Madhe), si Dhomë    e 

Madhe e përbërë nga:

Dean Spielmann, Kryetar, 
Josep Casadevall, 
Guido Raimondi, 
Ineta Ziemele, 
Mark Villiger, 
Isabelle Berro, 
Boštjan M. Zupančič, 
Alvina Gyulumyan, 
Ganna Yudkivska, 
Angelika Nußberger, 
Erik Møse, 
André Potocki, 
Paul Lemmens, 
Paul Mahoney, 
Aleš Pejchal, 
Krzysztof Wojtyczek, 
Dmitry Dedov, gjyqtarë, 
dhe Lawrence Early, Kancelar,

Pas konsultimeve me dyer të mbyllura më 7 maj dhe 19 nëntor 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. 22251/08) kundër Ukrainës 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 
ukrainase, Znj. Mariya Ivanivna Bochan (“kërkuesja”), më 7 prill 2008.

2.   Kërkuesja u përfaqësua nga djali i saj, Z.I. Bochan, avokat në Ternopil. 
Qeveria ukrainase (“Qeveria”) u përfaqësua nga Agjentja e saj, më së fundi 
Znj. N. Sevostyanova, nga Ministria e Drejtësisë.

3.   Kërkuesja, duke u mbështetur në Nenin 6 § 1 të Konventës dhe Nenin 1 të 
Protokollit Nr. 1, u ankua rreth procedurave në lidhje me “apelin e saj nën 
dritën e rrethanave të jashtëzakonshme” bazuar mbi vendimin e Gjykatës në 
çështjet e mëparshme të kërkueses (shih Bochan kundër Ukrainës, nr. 7577/02, 
3 May 2007), siç parashikohej nga legjislacioni i zbatueshëm ukrainas.

4.  Më 6 shtator 2011 kërkesa iu komunikua Qeverisë.
5.   Më 19 nëntor 2013 një Dhomë e Seksionit të Pestë, e përbërë nga Mark Villiger, 
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President, Angelika Nußberger, Boštjan M. Zupančič, Ganna Yudkivska, 
André Potocki, Paul Lemmens, Aleš Pejchal, gjyqtarë, dhe gjithashtu nga 
Claudia Westerdiek, Kancelar i Seksionit, ia kaloi juridiksionin Dhomës së 
Madhe, ku asnjëra nga palët nuk pati kundërshtime (Neni 30 i Konventës dhe 
Neni 72 i Rregullores së Gjykatës).

6.  Përbërja e Dhomës së Madhe u caktua sipas dispozitave të Nenit 26 §§ 4 dhe 
5 të Konventës dhe Nenit 24 të Rregullores së Gjykatës.

7.   Kërkuesja dhe Qeveria paraqitën secila vërejtje me shkrim. Më 17 mars 2014, 
pas konsultimeve me palët, Kryetari i Dhomës së Madhe vendosi që të mos 
mbante seancë.

FAKTET
I.  RRETHANAT E ÇËSHTJES

8.  Kërkuesja është e lindur në vitin 1917 dhe jeton në Ternopil.
9.  Faktet e çështjes, ashtu siç janë paraqitur nga palët, mund të përmblidhen si 

vijon.

A.  Historiku faktik i çështjes
10. Që nga viti 1997 kërkuesja ka pretenduar, deri tani pa sukses, titull mbi një 

pjesë të një shtëpie, në pronësi të Z. M. në kohën materiale, dhe mbi tokën në 
të cilën ndodhet ajo shtëpi. Pretendimi i saj bazohet mbi argumentet në vijim: 
që pjesa e shtëpisë në fjalë është ndërtuar me shpenzimet e saj dhe të burrit 
të saj të ndjerë; që burri i saj e ka fituar ligjërisht titullin mbi pronën, të cilin 
ajo më pas e ka trashëguar; që ajo nuk i është shitur Zotit M. pavarësisht nga 
pasja e një marrëveshjeje fillestare me djalin e kërkueses për atë qëllim; dhe 
që kontrata e shitjes mbi të cilën bazohej pretendimi i Zotit M. për pronësi 
ishte e falsifikuar.

11. Pretendimi pronësor i kërkueses është marrë në shqyrtim shumë herë nga 
gjykatat vendase. Eventualisht, pas ri-caktimit të çështjes nga Gjykata Supreme 
drejt gjykatave më të ulëta me juridiksion territorial të ndryshëm, pretendimi i 
kërkueses u rrëzua. Duke u mbështetur mbi deklaratat e 17 dëshmitarëve, njëri 
prej të cilëve u dëgjua personalisht, dhe dokumentet e paraqitura nga Zoti M., 
gjykatat në dy nivele juridiksioni gjetën që Zoti M. i kishte blerë themelet e 
pjesës në fjalë të shtëpisë nga djali i kërkueses në vitin 1993 dhe më pas e 
kishte ndërtuar atë me shpenzimet e veta. Rrjedhimisht, Zoti M. ishte pronari i 
ligjshëm i asaj pjese të shtëpisë dhe kishte të drejtë të shfrytëzonte tokën mbi të 
cilën ajo ishte ndërtuar. Vendimi përfundimtar, që vërtetoi vendimet e gjykatave 
më të ulëta, u mor nga Gjykata Supreme më 22 gusht 2002.
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B.  Vendimi i Gjykatës në çështjen e parë
12.  Më 17 korrik 2001 kërkuesja bëri një kërkesë pranë Gjykatës, duke u ankuar 

në mënyrë të veçantë për padrejtësi në procedurat në gjykatat vendase në lidhje 
me pretendimin e saj. Ajo gjithashtu u ankua për kohëzgjatjen e procedurave 
dhe pretendoi shkelje të Nenit 1 të Protokollit Nr. 1 të Konventës i marrë 
vetëm dhe në lidhje me Nenin 14 të Konventës për shkak të rezultatit të tyre.

13.  Më 3 maj 2007 Gjykata mori një vendim në çështjen, i cili mori formë të prerë 
më 3 gusht 2007. Gjykata vendosi që kishte pasur shkelje të Nenit 6 § 1 të 
Konventës, duke pasur parasysh rrethanat në të cilat çështja e kërkueses ishte 
ri-caktuar nga Gjykata Supreme dhe mungesën e arsyetimit të mjaftueshëm 
në vendimet vendase, ku këto çështje merren së bashku dhe në mënyrë 
kumulative (shih Bochan, cituar lart, § 85).

14.  Gjykata arsyetoi si vijon:
“74.  ... [ri-caktimi] [i çështjes së kërkueses] u urdhërua nga Gjykata Supreme 

pas mospajtimit të shprehur tekstualisht mbi gjetjet e gjykatave më të 
ulëta lidhur me faktet dhe pas deklarimit të qëndrimit të saj në lidhje 
me një nga aspektet kryesore të çështjes ... edhe para së të ndodhte 
vlerësimi i ri i fakteve dhe marrja e provave nga gjykatat më të ulëta ... 
Duke marrë parasysh përveç kësaj dështimin e Gjykatës Supreme në 
dhënien e arsyeve për ri-caktimin e lëndës, Gjykata është e mendimit 
që mund të vendosej se është objektivisht e arsyetuar frika e kërkueses 
që gjyqtarët e Gjykatës Supreme, përfshirë Nënkryetarin e saj, kanë 
pasur një ide të fiksuar që përpara në lidhje me rezultatin e çështjes 
dhe që gjyqtarët të cilëve u ishte transferuar çështja më 9 tetor 2000 do 
të duhej ta shqyrtonin çështjen në përputhje me pikëpamjet e Gjykatës 
Supreme.

75.  Gjykata konsideron që kjo situatë procedurale e përgjithshme njëkohë-
sisht ka trazuar parimin e sigurisë ligjore (shih Ryabykh kundër Rusisë, 
nr. 52854/99, §§ 51-52, ECHR 2003IX). Fakti që pikëpamjet e Gjykatës 
Supreme mbi lëndën e çështjes së kërkueses ndryshonin nga ato të 
gjykatave më të ulëta nuk mund të ishte baza e vetme për ri-shqyrtimin 
e përsëritur të çështjes. Pushteti shqyrtues i gjykatave më të larta duhet 
të ushtrohet për korrigjimin e gabimeve juridike dhe administrimin e 
paduhur të drejtësisë, e jo për zëvendësimin e vlerësimit të fakteve nga 
gjykatat më të ulëta.”

15. Gjykata më tej shënoi që gjykatat vendase nuk kishin dhënë përgjigje ndaj 
parashtrimeve të kërkueses në lidhje me besueshmërinë e deklaratave të 
dëshmitarëve dhe vlefshmërinë e provave dokumentuese, të cilat kishin qenë 
vendimtare për rezultatin e çështjes (shih Bochan, cituar lart, §§ 81-84).
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16. Duke u mbështetur në gjetjet e mësipërme sipas Nenit 6§1 të Konventës, 
Gjykata vendosi që nuk ishte e nevojshme të vendosej mbi ankesën e 
kërkueses nga Neni 1 i Protokollit Nr. 1, meqenëse ajo nuk ngrinte ndonjë 
pikë të dallueshme (shih Bochan, cituar lart, § 91).

17. Ankesat e kërkueses rreth kohëzgjatjes së procedurave dhe shkeljes së Nenit 
1 të Protokollit Nr. 1 i marrë në lidhje me Nenin 14 të Konventës u rrëzuan si 
të pabazuara (shih Bochan, cituar lart, §§ 87 dhe 93).

18.Kërkueses iu akorduan 2.000 euro si shpërblim i drejtë në lidhje me dëme 
jo materiale. Gjykata gjithashtu shënoi “që kërkueses i takonte sipas ligjit 
ukrainas që të kërkonte seancë të re dëgjimore në çështjen e saj duke marrë 
parasysh gjetjen e Gjykatës që gjykatat vendase nuk kishin vepruar në pajtim 
me Nenin 6 në rastin e saj” (shih Bochan, cituar lart, §§ 97 dhe 98).

19. Deri më sot, Komiteti i Ministrave i Këshillit të Evropës ende nuk e ka përmbyllur 
mbikëqyrjen e ekzekutimit të vendimit sipas Nenit 46 §2 të Konventës.

C.  “Apeli nën dritën e rrethanave të jashtëzakonshme” nga kërkuesja
20. Më 14 qershor 2007, kërkuesja paraqiti pranë Gjykatës Supreme një “apel 

nën dritën e rrethanave të jashtëzakonshme” në përputhje veçanërisht me 
Nenet 353-355 të Kodit të Procedurës Civile të vitit 2004 (shih paragrafin 24 
poshtë). Duke u mbështetur në vendimin e Gjykatës të datës 3 maj 2007, ajo 
i kërkoi Gjykatës Supreme të prishte vendimet e gjykatave në çështjen e saj 
dhe të merrte një vendim të ri i cili t’i lejonte të gjitha ankesat e saj. Apelit ajo 
i bashkoi kopje të vendimit të Gjykatës dhe të vendimeve vendase.

21. Më 14 mars 2008 një panel prej 18 gjyqtarësh të Divizionit Civil të Gjykatës 
Supreme, pasi kishin analizuar apelin me dyer të mbyllura dhe duke u 
mbështetur në Nenin 358 të Kodit të Procedurës Civile të vitit 2004 (të 
cekur në paragrafin 24 poshtë), e rrëzoi apelin e kërkueses. Pjesa relevante e 
vendimit të Gjykatës Supreme thotë:
“Me vendimin e datës 3 maj 2007, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut 

i deklaroi ankesat e kërkueses për padrejtësi në procedura dhe shkelje të Nenit 1 
të Protokollit Nr. 1 të pranueshme, dhe pjesën tjetër të kërkesës të papranueshme. 
Një shkelje e Nenit 6§1 të Konventës ... u gjet në këtë çështje. [Gjykata] urdhëroi 
që Shteti përgjegjës t’i paguante kërkueses, brenda tre muajve nga data kur 
vendimi mori formë të prerë në përputhje me Nenin 44§2 të Konventës, 2.000 
euro (dy mijë euro) për dëme jo materiale...

Në paragrafin 64 të vendimit të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, 
shënohet që parashtrimet e kërkueses kanë të bëjnë kryesisht me katër pika, si 
më poshtë:

(a)   nëse gjykatat, të cilat kanë trajtuar çështjen e [kërkueses], kanë qenë të 
pavarura dhe të paanshme;
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(b)   nëse fakti që çështja është dëgjuar nga Gjykata e Qytetit të Chemerovetsk 
e ka penguar kërkuesen nga pjesëmarrja në procedura;

(c)   nëse është respektuar parimi i barazisë së armëve për sa i përket 
dështimit të gjykatave vendase për të dëgjuar dëshmitarë deklaratat 
me shkrim të të cilëve gjykatat i kanë pranuar si prova;

(d)   nëse vendimet përfundimtare të marra nga gjykatat në shkallën e parë, 
në apel dhe në kasacion kanë qenë mjaftueshëm të vërtetuara.

Siç mund të shihet nga materialet e lëndës, kërkuesja është përfaqësuar në 
procedurat [vendase] nga djali i saj, avokat ... Gjatë tërë vazhdës së procedurave ajo 
nuk ka dalë para gjykatës, megjithëse është informuar si duhet në lidhje me seancat.

Asnjë prej palëve në çështje, përfshirë Zotin B.I. [djali i kërkueses], nuk 
ka kërkuar që të ftoheshin dëshmitarët ... Zoti B.I. nuk ka paraqitur deklarata të 
dëshmitarëve ... që mund të vërtetonin se shtëpia ishte ndërtuar me shpenzimet e 
tij (ose të babait apo nënës së tij).

Asnjë prej palëve, përfshirë Zotin B.I., nuk ka kërkuar tërheqjen e gjyqtarit 
të [shkallës së parë]. Ankesat në lidhje me mungesën e objektivitetit nga ana e 
gjykatës ... janë ngritur vetëm nga Zoti B.I. pas marrjes së vendimit përfundimtar 
në çështje.

Siç mund të shihet nga materialet e çështjes, vlefshmëria e kontratës së 
shitjes të 18 marsit 1993, sipas së cilës Zoti M. ka blerë nga Zoti B.I. gjysmën 
e themeleve dhe disa prej materialeve të ndërtimit, nuk është kontestuar ... 
Gjithashtu ka një dokument që konfirmon që pjesa e majtë e shtëpisë është 
ndërtuar me shpenzimet e Zotit M. dhe një dokument sipas të cilit Zoti M. i ka 
paguar Zotit B.I. 1.550,000,000 karbovanet [ish-valuta tranzitore e Ukrainës para 
shtatorit 1996] për themelet e pjesës së majtë të shtëpisë. Këto rrethana nuk u 
kundërshtuan nga shqyrtimi ekspert në çështje.

Në vendimin e saj, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut gjithashtu 
shënoi që kërkuesja ... nuk kishte arritur të paraqiste prova që ajo kishte vuajtur nga 
diskriminimi në gëzimin e të drejtave të saj pronësore, në kundërshtim me nenin 
14 të Konventës në lexuar së bashku me Nenin 1 të Protokollit Nr. 1, për shkak 
të rezultatit të procedurave civile. [Gjykata] konkludoi që ankesat e kërkueses 
[sipas këtyre dispozitave] duhet të refuzoheshin si dukshëm të pabazuara në 
përputhje me Nenin 35 §§ 3 dhe 4 të Konventës. Prandaj, Gjykata Evropiane e 
të Drejtave të Njeriut arriti në përfundimin që vendimet e gjykatave [vendase] 
ishin të ligjshme dhe të bazuara dhe vendosi t’i akordonte kërkueses kompensim 
në shumën 2.000 euro vetëm për shkeljen e kriterit të ‘kohës së arsyeshme’ nga 
gjykatat ukrainase.

Nën dritën e të lartcekurave, vendimet e gjykatave në këtë çështje nuk mund 
të prishen për arsyet e përmendura në kërkesën e Znj. Bochan.

Duke u mbështetur në [Nenin] 358 të [Kodit të Procedurës Civile të Ukrainës], 
paneli i gjyqtarëve të Divizionit Civil të Gjykatës Supreme të Ukrainës
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[Vendosi]:
Të refuzohet pranimi i apelit [të Znj. Bochan M. I.] për shqyrtimin nën dritën 

e rrethanave të jashtëzakonshme të vendimit të 19 janarit 2001 të Gjykatës së 
Qytetit të Chemerovetsk në Rajonin e Khmelnytsk, vendimit të 1 marsit 2001 
të Gjykatës Rajonale të Apelit të Khmelnytsk dhe vendimit të 22 gushtit 2002 të 
Gjykatës Supreme të Ukrainës.”
22. Më 8 gusht 2008 kërkuesja paraqiti një “apel të ri nën dritën e rrethanave 

të jashtëzakonshme” pranë Gjykatës Supreme. Ajo diskutoi që vendimi i 
14 marsit 2008 ishte bazuar mbi një “interpretim” të pasaktë të vendimit të 
Gjykatës të 3 majit 2007, dhe i kërkoi Gjykatës Supreme që të rimerrte në 
konsideratë themelet e çështjes nën dritën e gjetjeve të Gjykatës sipas Nenit 6 
§ 1 të Konventës në atë vendim siç shënohet në paragrafin 15 lart.

23. Më 5 qershor 2008 një panel prej shtatë gjyqtarësh të Divizionit Civil të 
Gjykatës Supreme, duke u mbështetur në Nenin 356 të Kodit të Procedurës 
Civile të vitit 2004, e deklaroi apelin të papranueshëm, meqenëse ai nuk 
përmbante argumente që mund të shërbenin si baza për rimarrjen në konsideratë 
të çështjes nën dritën e rrethanave të jashtëzakonshme në përputhje me Nenin 
354 të Kodit të Procedurës Civile të vitit 2004 (shih paragrafin 24 poshtë 
për tekstin e Nenit 354 dhe për pjesët relevante të shkëputura nga Neni 356 
i Kodit).

II.  E DREJTA PËRKATËSE VENDASE
A.  Kodi i Procedurës Civile i vitit 2004

24.  Në pjesët relevante të shkëputura nga Kodi, me tekstin që kishin në kohën 
materiale, thuhej si vijon:

Neni 353. E drejta për të kontestuar vendimet gjyqësore nën dritën e 
rrethanave të jashtëzakonshme

“1.  Palët në procedura .. kanë të drejtë të kontestojnë para Gjykatës Supreme 
të Ukrainës vendime gjyqësore në çështje civile nën dritën e rrethanave të 
jashtëzakonshme pasi [ato vendime] të jenë shqyrtuar në kasacion.”

Neni 354. Bazat për apel nën dritën e rrethanave të jashtëzakonshme
“1.  Pasi vendimet gjyqësore të jenë shqyrtuar në kasacion, ato mund të shqyrtohen 

nën dritën e rrethanave të jashtëzakonshme në qoftë se kundër tyre ngrihet 
apel mbi bazat [e mëposhtme]:

(1)  zbatim i papajtueshëm i ligjit nga gjykata e kasacionit (ose gjykatat);
(2)  gjetje nga një autoritet gjyqësor ndërkombëtar, juridiksioni i të cilit 

është njohur nga Ukraina, që një vendim gjyqësor [vendas] ka shkelur 
zotimet ndërkombëtare të Ukrainës.”
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Neni 355. Ngritja e një ankese nën dritën e rrethanave të jashtëzakonshme
“1.  Apeli mund të ngrihet brenda një muaji pas zbulimit të rrethanave të 

jashtëzakonshme.
2.   Apeli nën dritën e rrethanave të jashtëzakonshme duhet të depozitohet 

në përputhje me rregullat e zbatueshme të apeleve të kasacionit.
...”

Neni 356. Pranueshmëria e një apeli nën dritën e rrethanave 
të jashtëzakonshme

“1.  Çështja e pranueshmërisë së një apeli nën dritën e rrethanave të 
jashtëzakonshme ... duhet të vendoset në dhoma nga një panel prej 
shtatë gjyqtarësh ...

2.   Apeli deklarohet i pranueshëm ... në qoftë se të paktën tre gjyqtarë 
vendosin kështu ...

3.   Vendimi lidhur me pranueshmërinë e apelit ... nuk mund të apelohet ...
4.   Një kopje e vendimit që deklaron një apel të pranueshëm ... u dërgohet 

palëve ...
5.   Nëse një apel deklarohet i pranueshëm ... gjykata mund të pezullojë 

ekzekutimin e vendimeve përkatëse.
6.   Rregullat e cekura në paragrafët 1 deri në 4 të këtij neni nuk janë të 

zbatueshme në rastin e një apeli të depozituar mbi bazat e parashikuara 
në paragrafin 2 të Nenit 354 të këtij Kodi.”

Neni 357. Procedura për shqyrtim nën dritën e rrethanave  
të jashtëzakonshme

1.  Shqyrtimi i një çështjeje nën dritën e rrethanave të jashtëzakonshme është 
një lloj procedure e kasacionit (різновидом касаційного провадження).

2.  Çështja duhet të dëgjohet nga një panel gjyqtarësh që përfaqësojnë të 
paktën dy të tretat e anëtarëve të Divizionit Civil të Gjykatës Supreme të Ukrainës 
...

4.  Shqyrtimi i çështjes nën dritën e rrethanave të jashtëzakonshme duhet të 
zhvillohet sipas rregullave të zbatueshme për procedurat e kasacionit.”

Neni 358. Fuqitë e Gjykatës Supreme të Ukrainës gjatë shqyrtimit të 
çështjeve nën dritën e rrethanave të jashtëzakonshme

“1.  Gjatë shqyrtimit të një çështjeje nën dritën e rrethanave të jashtëzakonshme 
Gjykata Supreme e Ukrainës ka fuqinë:

(1)  të rrëzojë një apel dhe të lërë një vendim të pandryshuar ...
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(2)   të prishë, tërësisht ose pjesërisht, një vendim gjyqësor dhe ta kthejë 
çështjen për shqyrtim të ri në gjykatën e shkallës së parë, gjykatën e 
apelit ose gjykatën e kasacionit ...

(3)   të prishë një vendim të gjykatës së apelit ose gjykatës së kasacionit dhe 
të vërtetojë një vendim i cili është prishur gabimisht ...

(4)   të prishë vendimet e çështjes dhe të ndërpresë procedurat ...
(5)  të ndryshojë një vendim ose të marrë një vendim të ri në lidhje me 

themelet e çështjes ...”

Neni 360. Forca e vendimeve të Gjykatës Supreme
“1.  Vendimet e marra nga Gjykata Supreme e Ukrainës nën dritën e rrethanave të 

jashtëzakonshme kanë forcën e ligjit kur shpallen dhe nuk mund të apelohen.”

B.  Ligji për Ekzekutimin e Vendimeve dhe Zbatimin e Praktikës 
Gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, 23 shkurt 200662

25.  Në pjesët përkatëse të Ligjit, sipas tekstit në kohën materiale, thuhej si vijon:
“Ky Ligj rregullon marrëdhëniet që rrjedhin nga: detyrimi i Shtetit për të 

ekzekutuar vendimet e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në çështjet 
kundër Ukrainës; nevojën për të eliminuar shkaqet e shkeljes nga Ukraina të 
Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore dhe 
Protokolleve të saj; nevojën për të implementuar standardet e të drejtave të njeriut 
në praktikën ligjore dhe administrative të Ukrainës; dhe nevojën për të krijuar 
kushte për reduktimin e numrit të kërkesave kundër Ukrainës para Gjykatës 
Evropiane të të Drejtave të Njeriut.”

Seksioni 1. Përkufizime
“1.  Për qëllime të këtij Ligji termat e mëposhtme përdoren me këto kuptime:

...
Konventa – Konventa e vitit 1950 për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe 

Lirive Themelore dhe Protokolleve të saj për të cilat [Parlamenti] i Ukrainës ka 
rënë dakord që është detyruese;

Gjykata – Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut;
...
Përfituesi – (a) kërkues para Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut 

në një çështje kundër Ukrainës në favor të të cilit Gjykata ka marrë vendimin e 
saj ose në çështjen e të cilit palët kanë arritur një marrëveshje miqësore, ose me 
përfaqësuesin e tij, ose pasuesin e tij...

Ekzekutimi i vendimit të [Gjykatës] – (a) pagesa e kompensimit drejt Përfituesit; 
(b) miratimi i masave individuale; (c) miratimi i masave të përgjithshme;...”
62Korrigjuar më 11 mars 2015: teksti ka qenë “3 shkurt 2006”.
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Seksioni 2. Ekzekutimi i vendimit të Gjykatës
1.  Vendimet e [Gjykatës] janë detyrueshme dhe të zbatueshme për Ukrainën në 

përputhje me Nenin 46 të kësaj Konvente.
2.  Procedura për ekzekutimin e vendimit përcaktohet nga ky Ligj, Ligji për 

Procedurën e Ekzekutimit, dhe nga rregullore të tjera, duke pasur parasysh 
dispozitat e veçanta të Ligjit në fjalë.”

Seksioni 10. Masa individuale shtesë
1.  Masat individuale shtesë miratohen krahas pagesës së kompensimit dhe 

synojnë të rikthejnë të drejtat e Përfituesit [të cilat janë] shkelur.
2.  Masat individuale përfshijnë:

(a)   rikthimin sa më shumë që është e mundur të statusit ligjor që ka pasur 
Përfituesi para se të shkelej Konventa (restitutio in integrum);

...
3.  Statusi i mëparshëm ligjor i Përfituesit duhet të rikthehet, inter alia, me anë të:

(a)   rishqyrtimit të çështjes nga një gjykatë, përfshirë rihapjen e procedurës 
në atë çështje;

(b)  rishqyrtimit të çështjes nga një organ administrativ.”

Seksioni 11. Veprime të cilat Zyra e Agjentit të Qeverisë duhet 
të ndërmarrë në lidhje me masat individuale

“1.  Zyra e Agjentit të Qeverisë, brenda tri ditësh pas pranimit të lajmërimit të 
Gjykatës që vendimi ka marrë formë të prerë:

(a)   i dërgon Përfituesit një lajmërim ku shpjegohet e drejta e tij për të nisur 
procedurën për shqyrtimin e çështjes dhe/ose për të rihapur procedurën 
sipas ligjit në fuqi...”

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

26. Një anketë krahasuese e legjislacionit dhe praktikës kombëtare në tridhjetete-
të Shtetet Anëtare të Këshillit të Evropës tregon se shumë Shtete kanë 
ngritur mekanizma vendase që ofrojnë mundësinë për të kërkuar shqyrtimin 
e çështjeve civile të përfunduara nga një vendim i formës së prerë mbi 
bazën e gjetjes së një shkeljeje të Konventës nga Gjykata. Në mënyrë të 
veçantë, në njëzet e dy prej Shteteve Anëtare të anketuara, Kodi vendas 
i Procedurës Civile shprehimisht parashikon mundësinë që kërkuesi i 
suksesshëm të kërkojë shqyrtimin e çështjes civile mbi bazën e gjetjes së 
një shkeljeje nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ose nga një 
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gjykatë tjetër ndërkombëtare. Kështu është në Shqipëri, Andorra, Armeni, 
Azerbajxhan, Kroaci, Republikën Çeke, Estoni, ish-Republikën Jugosllave 
të Maqedonisë, Gjeorgji, Gjermani, Letoni, Lituani, Moldavi, Mal të Zi, 
Norvegji, Portugali, Rumani, Rusi, Serbi, Sllovaki, Zvicër dhe Turqi. Në të 
gjitha ato Shtete, kërkesat për shqyrtime bëhen në gjykatë. Megjithatë, niveli 
i juridiksionit ndryshon nga Shteti Anëtar në Shtet Anëtar. Në disa vende 
është gjykata më e lartë ajo që e pranon kërkesën, pra Gjykata Supreme (siç 
është në Shqipëri, Azerbajxhan, Estoni dhe Lituani) ose Gjykata Kushtetuese 
(Republika Çeke). Në vende të tjera, kërkesa i drejtohet gjykatës vendimi i 
së cilës është kontestuar (Kroacia, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë 
dhe Serbia). Normalisht, shqyrtimi nuk është automatik dhe i nënshtrohet 
kritereve të pranueshmërisë, siç janë afatet kohore, pozicioni i kërkuesit dhe 
vërtetimi i kërkesës (kështu është, për shembull, në Shqipëri, ish-Republikën 
Jugosllave të Maqedonisë, Gjeorgji, Mal të Zi dhe Turqi). Disa dispozita 
vendase parashikojnë plotësimin e kritereve të tjera, për shembull faktin që 
disa pasoja të rënda të shkeljes vazhdojnë të ekzistojnë (Rumani), ose që 
kompensimi nuk e ka korrigjuar shkeljen (Sllovaki), ose që kërkuesi nuk ka 
mundur të kompensohet me mënyra të tjera (Estoni).

27. Ndërkohë që në gjashtëmbëdhjetë nga tridhjetetetë Shtetet Anëtare të anke-
tuara shqyrtimi i çështjeve civile mbi bazën e gjetjes së një shkeljeje të 
Konventës nga Gjykata momentalisht nuk parashikohet shprehimisht nga 
dispozitat ligjore ekzistuese (kështu është në Austri, Belgjikë, Francë, Greqi, 
Hungari, Itali, Irlandë, Lihtenshtajn, Luksemburg, Monako, Holandë, Poloni, 
Slloveni, Spanjë, Suedi dhe në Mbretërinë e Bashkuar (Angli dhe Uejlls)), 
në disa prej atyre Shteteve kërkuesit mund ta kenë ende mundësinë që të 
kërkojnë ri-shqyrtim në një situatë të tillë sipas procedurës së shqyrtimit nën 
dritën e fakteve të reja të dala ose pas kryerjes së gabimeve procedurale (për 
shembull, në Francë, Holandë dhe Poloni).

IV.  REKOMANDIMI NR. R (2002) 2 I KOMITETIT TË MINISTRAVE
28. Në Rekomandimin e tij Nr. R (2002) 2, të miratuar më 19 janar 2000 në 

takimin e 694-rt të Zëvendësve të Ministrave, Komiteti i Ministrave shënoi 
që praktika në mbikëqyrjen e ekzekutimit të vendimeve të Gjykatës tregoi që 
ri-shqyrtimi i një çështjeje ose rihapja e procedurës në rrethana të caktuara 
ishte mënyra më efikase, në mos e vetmja mënyrë, për arritjen e restitutio in 
integrum. Prandaj, Komiteti i Ministrave ftoi Shtetet të ngrinin mekanizma 
për ri-shqyrtimin e çështjeve pas gjetjes së shkeljeve të Konventës nga 
Gjykata, posaçërisht aty ku:

“(i)  pala e dëmtuar vazhdon të vuajë pasoja shumë të rënda për shkak të 
rezultatit të vendimit vendas në fjalë, të cilat nuk zgjidhen në mënyrë 
të përshtatshme nga shpërblimi i drejtë dhe nuk mund të rregullohen 
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përveç se me anë të ri-shqyrtimit ose ri-hapjes, dhe
(ii)  vendimi i Gjykatës shpie në përfundimin që
(a)   vendimi i kundërshtuar është në themel në kundërshtim me Konventën, 

ose
(b)   shkelja e gjetur është e bazuar në gabime ose defekte procedurale të 

një shkalle të tillë saqë lindin dyshime serioze lidhur me rezultatin e 
procedurës vendase për të cilën është bërë ankesë.”

E DREJTA
I.  SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 6 § 1 TË KONVENTËS 

DHE E NENIT 1 TË PROTOKOLLIT NR. 1
29.Kërkuesja u ankua për procedurën në lidhje me “apelin e saj nën dritën e 

rrethanave të jashtëzakonshme” (“apel i jashtëzakonshëm”) që kulminoi me 
vendimin e Gjykatës Supreme të 14 marsit 2008. Në mënyrë të veçantë, ajo 
diskutoi që gjatë trajtimit të apelit të saj të jashtëzakonshëm Gjykata Supreme 
nuk kishte marrë parasysh gjetjet e Gjykatës sipas Nenit 6 § 1 të Konventës 
në vendimin e saj të 3 majit 200 në lidhje me vlerësimin e gjykatave vendase 
të provave (shih paragrafin 15 lart). Ajo gjithashtu nuk kishte adresuar 
aspekte të rëndësishme të çështjes, konkretisht vlefshmërinë e provave 
kryesore dokumentuese mbi të cilat ishin mbështetur gjykatat vendase. 
Më tej, arsyetimi i saj në lidhje me rezultatin e kërkesës së mëparshme të 
kërkueses kishte qenë në kundërthënie me gjetjet e Gjykatës në vendimin 
e saj të datës 3 maj 2007 (shih paragrafët 13 dhe 18 lart). Sipas kërkueses, 
mënyra e padrejtë në të cilën Gjykata Supreme e kishte trajtuar apelin e saj 
të jashtëzakonshëm kishte përbërë shkelje të re të Nenit 6 § 1 të Konventës 
dhe Nenit 1 të Protokollit Nr. 1. Këto dispozita thonin, për aq sa ka të bëjë me 
parashtrimet e kërkueses, si vijon:

Neni 6 § 1
“Në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tij të natyrës civile ... çdo person ka 

të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht ... nga [një] ... gjykatë ...”

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, përveç se për arsye të interesit 
publik dhe në kushtet e parashikuara nga ligji dhe nga parimet e përgjithshme të 
së drejtës ndërkombëtare.

Megjithatë, dispozitat e mëparshme nuk cenojnë të drejtën e Shteteve për të 
zbatuar ligje që ato i çmojnë të nevojshme për të rregulluar përdorimin e pasurive 
në përputhje me interesin e përgjithshëm ose për të siguruar pagimin e taksave 
ose të kontributeve ose gjobave të tjerë.”
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30.Fillimisht, Gjykata shënon që kërkesa e tanishme është vazhdim i një 
kërkese të mëparshme të paraqitur nga e njëjta kërkuese në lidhje me një 
mosmarrëveshje civile rreth një mospajtimi për titullin mbi një pasuri të 
paluajtshme. Në vendimin e saj të 3 majit 2007 në lidhje me atë kërkesë, 
Gjykata vendosi që vendimet e gjykatave vendase ishin marrë në procedura 
të cilat nuk i kishin respektuar garancitë e Nenit 6 § 1 të seancës së drejtë për 
pavarësi dhe paanshmëri, siguri ligjore dhe kërkesën për të dhënë arsye të 
mjaftueshme (shih paragrafët 13-15 lart). Duke u mbështetur parimisht tek 
vendimi i Gjykatës i 3 majit 2007, kërkuesja bëri një apel të jashtëzakonshëm 
pranë Gjykatës Supreme duke kontestuar vendimet e përmendura. Në 
procedurën e vendosur në mars 2008, e cila është objekt i kërkesës së saj të 
tanishme, Gjykata Supreme e refuzoi apelin e saj, duke vendosur që vendimet 
vendase kishin qenë të sakta dhe të bazuara.

31.  Gjykata duhet të vendosë së pari nëse ajo pengohet nga Neni 46 i Konventës 
nga trajtimi i ankesave të ndryshme të bëra nga kërkuesja, duke pasur 
parasysh shpërndarjen e pushteteve të vendosur nga Konventa mes Komitetit 
të Ministrave dhe Gjykatës për sa i përket mbikëqyrjes së ekzekutimit 
të vendimeve të Gjykatës (shih, për shembull, Lyons dhe të Tjerë kundër 
Mbretërisë së Bashkuar (dec.), nr. 15227/03, ECHR 2003IX). Së dyti, për 
aq sa nuk është e ndaluar, ajo duhet të analizojë nëse procedura vendase 
në apelin e jashtëzakonshëm të kërkueses ishte subjekt i garancive të 
Konventës, posaçërisht ato nga Neni 6 § 1 (shih Steck-Risch dhe të Tjerë 
kundër Lihtenshtajnit (dec.), nr. 29061/08, 11 maj 2010) dhe, nëse po, a janë 
respektuar kriteret e Nenit 6 § 1.

32. Përpara kësaj, duhet shënuar që ankesat e kërkueses parimisht drejtohen 
kundër procedurave në apelin e saj të jashtëzakonshëm të depozituar më 14 
qershor 2007 dhe të refuzuar nga Gjykata Supreme më 14 mars 2008. Duke 
pasur parasysh natyrën dhe rezultatin e apelit vijues të kërkueses, të refuzuar 
nga Gjykata Supreme më 5 qershor 2008, Gjykata gjithashtu do të marrë 
parasysh këto procedurat e fundit (shih paragrafët 55-56 poshtë).

A.  Nëse Gjykata ndalohet nga Neni 46 i Konventës për të shqyrtuar 
ankesat e bëra në kërkesën në fjalë

1.  Parime të përgjithshme
33. Çështja e pajtueshmërisë nga Palët e Larta Kontraktuese me vendimet e 

Gjykatës bie jashtë juridiksionit të saj në qoftë se nuk ngrihet në kontekstin 
e “procedurës së shkeljes” të parashikuar me Nenin 46 §§ 4 dhe 5 të 
Konventës (shih Organizata e Bashkuar Maqedonase Ilinden - PIRIN dhe 
të Tjerë kundër Bullgarisë (nr. 2), nr. 41561/07 dhe 20972/08, § 56, 18 tetor 
2011). Sipas Nenit 46 § 2, Komiteti i Ministrave ka fuqinë të mbikëqyrë 
ekzekutimin e vendimeve të Gjykatës dhe të vlerësojë masat e marra nga 
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Shtetet përgjegjëse. Megjithatë, roli i Komitetit të Ministrave në fushën e 
ekzekutimit të vendimeve të Gjykatës nuk e ndalon Gjykatën nga shqyrtimi 
i një kërkese të re në lidhje me masat e marra nga një Shtet përgjegjës për 
ekzekutimin e një vendimi në qoftë se ajo kërkesë përmban informacione 
të reja relevante rreth çështjeve të pavendosura nga vendimi fillestar (shih 
Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) kundër Zvicrës (no.2) [GC], nr. 
32772/02, §§ 6163, ECHR 2009).

34. Parimet e përgjithshme ishin përmbledhur në Egmez kundër Qipros ((dec.), 
nr. 12214/07, §§ 48-56, 18 shtator 2012), si vijon:

“48. Gjykata përsërit që gjetjet e një shkeljeje në vendimet e saj janë në parim të 
natyrës deklarative (shih Krčmář dhe të Tjerë kundër Republikës Çeke (dec.), 
nr. 69190/01, 30 mars 2004; Lyons dhe të Tjerë kundër Mbretërisë së Bashkuar 
(dec.), nr. 15227/03, ECHR 2003-IX; dhe Marckx kundër Belgjikës, 13 qershor 
1979, § 58, Seria A nr. 31) dhe që, sipas Nenit 46 të Konventës, Palët e Larta 
Kontraktuese kanë marrë përsipër t’u përmbahen vendimeve përfundimtare 
të Gjykatës në çdo çështje ato kanë qenë palë, ku ekzekutimi mbikëqyret 
nga Komiteti i Ministrave (shih, mutatis mutandis, Papamichalopoulos dhe 
të Tjerë kundër Greqisë (Neni 50), 31 tetor 1995, § 34, Seria A nr. 330-B). 
Rrjedh, inter alia, që një vendim në të cilin Gjykata gjen shkelje të Konventës 
ose të Protokolleve të saj, i cakton një detyrim ligjor Shtetit përgjegjës jo 
vetëm t’u paguajë personave të përfshirë shumat e akorduara si shpërblim i 
drejtë, por edhe të zgjedhë, nën mbikëqyrjen e Komitetit të Ministrave, masa 
të përgjithshme dhe/ose, nëse është me vend, individuale që të miratohen në 
rendin ligjor vendas për t’i dhënë fund shkeljes së gjetur nga Gjykata dhe për 
të pakësuar aq sa mundet efektet (shih Pisano kundër Italisë (çregjistrimi) 
[GC], nr. 36732/97, § 43, 24 tetor 2002 dhe Scozzari dhe Giunta kundër Italisë 
[GC], nr. 39221/98 dhe 41963/98, § 249, ECHR 2000-VIII). Pas monitorimit 
nga Komiteti i Ministrave, Shteti përgjegjës është i lirë të zgjedhë mënyrën 
se si do t’i kryejë detyrimet e tij ligjore sipas Nenit 46 të Konventës, ku këto 
mënyra duhet të jenë në pajtueshmëri me përfundimet e cekura në vendimin 
e Gjykatës (shih vendimin e përmendur lart Scozzari dhe Giunta, § 249). Nga 
ana e saj, Gjykata nuk mund të marrë asnjë rol në këtë dialog (Lyons dhe të 
Tjerë, cituar lart).

49.  Megjithëse Gjykata mundet në situata të caktuara të tregojë se çfarë zgjidhje 
apo masë specifike të merret nga Shteti përgjegjës (shih, për shembull, 
Assanidze kundër Gjeorgjisë [GC], nr. 71503/01, pika 14 e pjesës operative, 
ECHR 2004-II; Gençel kundër Turqisë, nr. 53431/99, § 27, 23 tetor 2003), 
sërish hyn brenda kompetencave të Komitetit të Ministrave të vlerësojnë 
zbatimin e masave të tilla sipas Nenit 46 § 2 të Konventës (shih Greens dhe 
M.T. kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 60041/08 dhe nr. 60054/08, § 107, 
23 nëntor 2010; Suljagić kundër Bosnje dhe Hercegovinës, nr. 27912/02, § 
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61, 3 nëntor 2009; Hutten Czapska kundër Polonisë (marrëveshje miqësore) 
[GC], nr. 35014/97, § 42, 28 prill 2008; Hutten Czapska kundër Polonisë 
[GC], nr. 35014/97, §§ 231-239 dhe pjesa operative, ECHR 2006-VIII); 
Broniowski kundër Polonisë (marrëveshje miqësore) [GC], nr. 31443/96, § 
42, ECHR 2005-IX; dhe Broniowski kundër Polonisë [GC], nr. 31443/96, §§ 
189-194 dhe pjesa operative, ECHR 2004-V).

50. Rrjedhimisht, Gjykata ka theksuar në mënyrë të vazhdueshme që ajo nuk ka 
juridiksion të vërtetojë nëse një Palë Kontraktuese ka vepruar në përputhje 
me detyrimet e saj të caktuara nga një vendim i Gjykatës. Prandaj, ajo 
ka refuzuar të shqyrtojë ankesat në lidhje me dështimin e Shteteve për të 
ekzekutuar vendimet e saj, duke i deklaruar ankesa të tilla ratione materiae 
të papranueshme (shih Moldovan dhe të Tjerë kundër Moldavisë (dec.), nr. 
8229/04, 15 shkurt 2011; Dowsett kundër Mbretërisë së Bashkuar (nr. 2) 
(dec.), nr. 8559/08, 4 janar 2011; Öcalan kundër Turqisë (dec.), nr. 5980/07, 
6 korrik 2010; Haase kundër Gjermanisë, nr. 11057/02, ECHR 2004 III; 
Komanický kundër Sllovakisë (dec.), nr. 13677/03, 1 mars 2005; Lyons dhe 
të Tjerë, cituar lart; Krčmář dhe të Tjerë, cituar lart; dhe [Fischer] kundër 
Austrisë (dec.), nr. 27569/02, ECHR 2003 VI).

51. Megjithatë, roli i Komitetit të Ministrave në këtë fushë nuk do të thotë që 
masat e marra nga një Shtet përgjegjës për të korrigjuar një shkelje të gjetur 
nga Gjykata nuk mund të ngrenë një çështje të pavendosur nga vendimi (shih 
Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT), cituar lart, § 62; Hakkar kundër 
Francës (dec.), nr. 43580/04, 7 prill 2009; Haase, cituar lart; Mehemi [kundër 
Francës (nr. 2), nr. 53470/99, § 43, ECHR 2003IV]; Rongoni kundër Italisë, 
nr. 44531/98, § 13, 25 tetor 2001; Rando kundër Italisë, nr. 38498/97, § 17, 
15 shkurt 2000; Leterme kundër Francës, 29 prill 1998, Raporte 1998-III; 
Pailot kundër Francës, 22 prill 1998, § 57, Raporte 1998-II; dhe Olsson 
kundër Suedisë (nr. 2), 27 nëntor 1992, Seria A nr. 250) dhe, kështu, të 
formojnë një kërkesë të re të cilën mund ta trajtojë Gjykata.

52.  Mbi atë bazë, Gjykata ka gjetur që ajo ka kompetencën për të pranuar ankesa 
në disa çështje të vazhdimësisë për shembull kur autoritetet vendase kanë 
zhvilluar shqyrtime të reja vendase mbi çështjen me anë të zbatimit të një 
prej vendimeve të Gjykatës qoftë përmes ri-hapjes së procedurave (shih Emre 
kundër Zvicrës (nr. 2), nr. 5056/10, 11 tetor 2011, dhe Hertel [kundër Zvicrës 
(dec.), nr. 53440/99, ECHR 2002-I]) ose përmes fillimit të [një] serie të tërë 
procedurash vendase (shih Organizata e Bashkuar Maqedonase Ilinden - 
PIRN dhe të Tjerë kundër Bullgarisë (nr. 2), nr. 41561/07 dhe nr. 20972/08, 
18 tetor 2011 dhe Liu kundër Rusisë (nr. 2), nr. 29157/09, 26 korrik 2011).

53. Më tej, në kontekstin e veçantë të një shkeljeje të vazhdueshme të një të 
drejte të Konventës pas miratimit të një vendimi në të cilin Gjykata ka gjetur 
shkelje të asaj të drejte gjatë një periudhe të caktuara kohore, nuk është e 
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pazakontë që Gjykata të shqyrtojë një kërkesë të dytë në lidhje me shkeljen 
e asaj të drejtë gjatë periudhës pasuese (shih, mes të tjerash, Ivanţoc dhe 
të Tjerë kundër Moldavisë dhe Rusisë, nr. 23687/05, §§ 93-96, 15 nëntor 
2011 në lidhje me paraburgimin e vazhduar; Wasserman kundër Rusisë (nr. 
2), nr. 21071/05, §§ 36-37, 10 prill 2008 në lidhje me mos zbatimin e një 
vendimi vendas; dhe Rongoni kundër Italisë, cituar lart, § 13, në lidhje me 
gjatësinë e procedurës). Në raste të tilla, ‘çështja e re’ rezulton nga vazhdimi 
i shkeljes që ka formuar bazën e vendimit fillestar të Gjykatës. Megjithatë, 
shqyrtimi nga Gjykata është i kufizuar nga periudha të reja kohore dhe çdo 
ankesë e re që mund të ngrihet në këtë aspekt (shih, për shembull, Ivanţoc dhe 
të Tjerë, cituar lart).

54.  Është e qartë nga praktika gjyqësore e Gjykatës që përcaktimi i ekzistencës 
së një ‘çështjeje të re’ varet shumë nga rrethanat e veçanta të një çështjeje 
të dhënë dhe që dallimet mes çështjeve nuk janë gjithmonë aq të ndara me 
thikë. Kështu, për shembull, në çështjen Verein gegen Tierfabriken Schweiz 
(VgT) (cituar lart), Gjykata gjeti që ajo ishte kompetente për të shqyrtuar një 
ankesë që gjykata vendase në fjalë kishte rrëzuar një kërkesë për rihapjen 
e procedurës pas vendimit të Gjykatës. Gjykata u mbështet kryesisht mbi 
faktin që bazat për rrëzimin e kërkesës ishin të reja dhe prandaj përbënin 
informacione të reja relevante që kishin mundësi të nxirrnin në pah një 
shkelje të re të Konventës (shih Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT), 
cituar lart, § 65). Më tej, ajo mori parasysh faktin që Komiteti i Ministrave 
e kishte përfunduar mbikëqyrjen e tij të ekzekutimit të vendimit të Gjykatës 
pa marrë në konsideratë refuzimin për rihapjen meqenëse ai nuk ishte 
informuar për atë vendim. Gjykata konsideroi që, edhe nga ai këndvështrim, 
refuzimi në fjalë përbënte fakt të ri (ibid, § 67). Në mënyrë të ngjashme, 
në vendimin e kohëve të fundit në çështjen e Emre (cituar lart) Gjykata 
vendosi që një vendim i ri vendas i dhënë pas rihapjes së çështjes, dhe në 
të cilin gjykata vendase ka vazhduar me vënien në vend të një ekuilibrimi 
të ri të interesave, përbënte fakt të ri. Ajo gjithashtu vërejti në këtë aspekt 
që procedura e ekzekutimit para Komitetit të Ministrave nuk kishte filluar 
akoma. Megjithatë, ankesa të krahasueshme u rrëzuan në çështjet e Schelling 
kundër Austrisë (nr. 2) (dec.), nr. 46128/07, 16 shtator 2010 dhe Steck-Risch 
dhe të Tjerë kundër Lihtenshtajnit (dec.) nr. 629061//08, 11 maj 2010), 
meqenëse Gjykata konsideroi që, mbi bazën e fakteve, vendimet e gjykatave 
vendase që refuzonin kërkesat për rihapje nuk ishin të bazuara ose të lidhura 
me baza të reja relevante që kishin mundësi të nxirrnin në pah një shkelje të re 
të Konventës. Më tej, në Steck-Risch Gjykata vërejti që Komiteti i Ministrave 
e kishte përfunduar mbikëqyrjen e ekzekutimit të vendimit të mëparshëm të 
Gjykatës para refuzimit të gjykatës vendase për të rihapur procedurën dhe pa 
u mbështetur në faktin që mund të bëhej një kërkesë për rihapje. As në këtë 
aspekt nuk kishte informacione të reja relevante.
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55. Gjithashtu, në këtë kontekst duhet t’i bëhet referencë edhe kritereve të 
vendosura në praktikën gjyqësore në lidhje me Nenin 35 § 2 (b), sipas të cilit 
një kërkesë duhet të deklarohet e papranueshme në qoftë se ajo ‘është në thelb 
e njëjtë me një çështje e cila tashmë është shqyrtuar nga Gjykata ... dhe nuk 
përmban informacione të reja relevante’: (i) një kërkesë konsiderohet të jetë ‘në 
thelb e njëjtë’ aty ku palët, ankesat dhe faktet janë identike (shih Verein Gegen 
Tierfabriken Schweiz (VgT) cituar lart, § 63 dhe Pauger kundër Austrisë (dec.), 
nr. 16717/90 dhe nr. 24872/94, vendimet e Komisionit të 9 janarit 1995); (ii) 
koncepti i ankesës karakterizohet nga faktet e pretenduara në të e jo thjesht nga 
bazat ose argumentet ligjore mbi të cilat është mbështetur (shih Guerra dhe 
të Tjerë kundër Italisë, 19 shkurt 1998, § 44, Raporte 1998-I dhe Powell dhe 
Rayner kundër Mbretërisë së Bashkuar, 21 shkurt 1990, § 29, Seria A nr. 172); 
dhe (iii) aty ku kërkuesi paraqet informacione të reja, kërkesa nuk do të jetë 
në thelb e njëjtë me një kërkesë të mëparshme (shih Patera kundër Republikës 
Çeke (dec.), nr. 25326/03), vendimi i Komisionit i 10 janarit 1996 dhe Chappex 
kundër Zvicrës (dec.), nr. 20338/92, vendimi i Komisionit i 12 tetorit 1994).

56. Rrjedhimisht, fuqitë që i janë caktuar Komitetit të Ministrave nga Neni 46 për të 
mbikëqyrur ekzekutimin e vendimeve të Gjykatës dhe për të vlerësuar zbatimin e 
masave të marra nga Shtetet sipas këtij Neni nuk do të shkelen kur Gjykata duhet 
të merret me informacione të reja relevante në kontekst të një kërkese të re 
(shih Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) cituar lart, § 67).”

2.  Zbatimi i parimeve të lartpërmendura në çështjen e tanishme
35. Duke iu rikthyer çështjes në fjalë, Gjykata konsideron që disa prej lutjeve të 

kërkueses në çështjen e tanishme mund të kuptohen si ankesa rreth mungesës 
së pretenduar të ekzekutimit të duhur të vendimit të Gjykatës të 3 majit 2007 
në çështjen e saj të mëparshme. Kërkuesja në mënyrë të veçantë mund të 
kuptohet si e tillë që diskuton se mangësitë e procedurave fillestare vendase 
që formuan thelbin e lëndës së vendimit të Gjykatës të vitit 2007 nuk janë 
korrigjuar në procedurën që ka kulminuar me vendimin e Gjykatës Supreme 
të 14 marsit 2008, për faktin se Gjykata Supreme nuk i është adresuar 
vlefshmërisë së provave kryesore dokumentuese mbi të cilat ishin bazuar 
vendimet e gjykatave vendase (shih paragrafin 29 lart). Megjithatë, ankesat për 
dështimin qoftë në ekzekutimin e vendimit të Gjykatës, qoftë në korrigjimin 
e një shkeljeje tashmë të gjetur nga Gjykata bien jashtë kompetencës ratione 
materiae të Gjykatës (shih përmbledhjen e praktikës gjyqësore të Gjykatës 
të riprodhuar në paragrafin pararendës, në mënyrë të veçantë Lyons dhe të 
Tjerë, cituar lart). Rrjedhimisht, ankesat e kërkueses, për aq sa kanë të bëjnë 
me dështimin për të korrigjuar shkeljen origjinale të Nenit 6 § 1 të Konventës 
siç u gjet në vendimin e Gjykatës të vitit 2007, duhet të deklarohen ratione 
materiae të papajtueshme me Konventën sipas Nenit 35 §§ 3 (a) dhe 4.
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36.  Megjithatë, kërkesa e re e kërkueses gjithashtu ngre një dëmtim të ri lidhur jo 
aq shumë me rezultatin e procedurave të vendosura në vitin 2008 nga Gjykata 
Supreme sa me zhvillimin dhe drejtësinë e atyre procedurave – të cilat ishin 
kronologjikisht të renditura pas dhe të dallueshme prej procedurave vendase 
të kundërshtuara në vendimin e Gjykatës të vitit 2007.

37. Pretendimi i kërkueses në atë aspekt siç mund të nxirret nga parashtrimet e saj, 
ka të bëjë me mënyrën se si Gjykata Supreme ka trajtuar një prej argumenteve 
të saj kryesore të bazuar mbi vendimin e Gjykatës të vitit 2007. Në mënyrë 
të veçantë, ajo u shpreh se arsyetimi i përdorur nga Gjykata Supreme në 
vendimin e saj të 14 marsit 2008 ishte dukshëm në kundërshtim me gjetjet 
aktuale të Gjykatës në vendimin e saj të vitit 2007 (shih paragrafin 29 lart). 
Ky dëmtim i ri pra ka të bëjë me mënyrën se si ishte arritur vendimi në mars 
2008 gjatë procedurave rreth apelit të jashtëzakonshëm të kërkueses, dhe jo 
me rezultatin e tyre si të tilla e as me efektivitetin e zbatimit nga gjykatat 
vendase të vendimit të Gjykatës (krahaso dhe bëj kontrastin me Steck-Risch 
dhe të Tjerë, Öcalan, dhe Schelling (nr. 2), cituar lart, ku nuk u pretendua asnjë 
padrejtësi e veçantë në lidhje me zhvillimin e procedurave të reja relevante 
që u nisën nga kërkuesit në ato çështje në nivel vendi). Megjithëse iniciativat 
e kërkueses për të rishqyrtuar vendimet vendase në çështjen konkrete pa 
dyshim që ishin të lidhura me ekzekutimin e vendimit të Gjykatës të datës 
3 maj 2007, ankesat e saj lidhur me padrejtësinë e procedurave gjyqësore 
të mëpasme të dyja kanë të bëjnë me një situatë të dallueshme nga ajo e 
shqyrtuar në atë vendim dhe përmbajnë informacione të reja relevante që 
lidhen me pika të pavendosura nga ai vendim.

38. Për pasojë, në rastin konkret “çështja e re” që Gjykata ka kompetencë të 
analizojë, pa shkelur privilegjet e Shtetit përgjegjës dhe të Komitetit të 
Ministrave sipas nenit 46 të Konventës, ka të bëjë me padrejtësinë e pretenduar 
të procedurave gjatë apelit të jashtëzakonshëm të kërkueses, përkundrejt 
rezultatit të tyre si i tillë dhe ndikimit të tyre mbi ekzekutimin e duhur të 
vendimit të Gjykatës të datës 3 maj 2007.

39. Rrjedhimisht, Gjykatën nuk e ndalon Neni 46 i Konventës që të analizojë 
ankesën e re të kërkueses në lidhje me padrejtësinë e procedurave që 
kulminuan me vendimin e Gjykatës Supreme të datës 14 mars 2008. Tani 
Gjykata do t’i kthehet çështjes nëse procedurat e kundërshtuara vendase kanë 
pasur garancitë e drejtësisë nga neni 6 § 1 i Konventës.

B.  Nëse ankesa e re e kërkueses është në pajtueshmëri ratione materiale 
      me Nenin 6 § 1 të Konventës
1.  Parashtrimet e Palëve

40. Qeveria u shpreh se Neni 6 i Konventës ishte i pazbatueshëm në procedurat 
lidhur me “apelin e kërkueses nën dritën e rrethanave të jashtëzakonshme”. 
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Ajo diskutoi që vendimi i Gjykatës Supreme i 14 marsit 2008, që refuzoi 
apelin e saj të parë, kishte qenë i natyrës së përkohshme dhe nuk kishte 
përcaktuar të drejtat ose detyrimet e saj civile. Ishte vendimi i mëvonshëm 
i Gjykatës Supreme i datës 5 qershor 2008 ku refuzohej apeli i saj i dytë ai 
i cili kishte “përkufizuar” të drejtat dhe detyrimet e saj civile. Megjithatë, 
meqenëse kërkuesja nuk u ankua që procedurat e qershorit 2008 ishin të 
mangëta, Neni 6 nuk ishte i zbatueshëm.

41.Kërkuesja parashtroi që Neni 6 § 1 i Konventës ishte i zbatueshëm në procedu-
rat lidhur me apelin e saj të jashtëzakonshëm që kulminoi me vendimin e 
Gjykatës Supreme të 14 marsit 2008.

2.  Vlerësimi i Gjykatës
(a)  Parime të Përgjithshme

42. Gjykata përsërit që në mënyrë që Neni 6 § 1 në aspektin e tij “civil” të ishte 
i zbatueshëm, duhet të ekzistojë një mosmarrëveshje (në tekstin frëngjisht 
“contestation”) rreth një “të drejte” e cila mund të thuhet, të paktën mbi baza 
të argumentueshme, se njihet nga e drejta vendase, pavarësisht nëse ajo e 
drejtë është e mbrojtur nga Konventa. Mosmarrëveshja duhet të jetë reale 
dhe serioze; ajo mund të jetë e lidhur jo vetëm me ekzistencën faktike të një 
të drejte por edhe me fushëveprimin dhe mënyrën e ushtrimit të saj; dhe, 
në fund, rezultati i procedurave duhet të jetë drejtpërdrejt vendimtar për të 
drejtën në fjalë, ku thjesht lidhjet e vogla apo pasojat e largëta nuk mjaftojnë 
për të futur në lojë Nenin 6 § 1 (shih, mes shumë autoriteteve të tjera, Micallef 
kundër Maltës [GC], nr. 17056/06, § 74, ECHR 2009; dhe Boulois kundër 
Luksemburgut [GC], nr. 37575/04, § 90, ECHR 2012).

43.  Në lidhje me këtë, karakteri i legjislacionit që qeveris mënyrën se si vendoset 
çështja (e drejta civile, tregtare, administrative, e kështu me radhë) dhe ai i 
autoritetit të veshur me këtë juridiksion në çështjen (gjykata e zakonshme, 
organi administrativ, e kështu me radhë) nuk kanë pasoja vendimtare (shih 
Micallef, cituar lart, § 74).

(b)  Praktika gjyqësore lidhur me zbatueshmërinë e Nenit 6 në procedurat 
      e apeleve të jashtëzakonshme

44. Në pajtim me parimet e lartpërmendura, sipas një praktike gjyqësore të 
gjatë dhe të vendosur, Konventa nuk garanton të drejtën e rihapjes së një 
çështjeje të përfunduar. Apelet e jashtëzakonshme që kërkojnë rihapjen e 
procedurave gjyqësore normalisht nuk përfshijnë përcaktimin e “të drejtave 
dhe detyrimeve civile” ose të “ndonjë akuze penale” dhe prandaj Neni 6 
vlerësohet i pazbatueshëm ndaj tyre (shih, mes shumë autoriteteve të tjera, 
X. kundër Austrisë, nr. 7761/77, vendimi i Komisionit i 8 majit 1978, D.R. 
14, fq. 171; Surmont dhe De Meurechy kundër Belgjikës, nr. 13601/88 dhe 
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nr. 13602/88, vendimi i Komisionit i 6 korrikut 1989, D.R. 62, fq. 284; 
J.F. kundër Francës (dec.), nr. 39616/98, 20 prill 1999; Zawadzki kundër 
Polonisë (dec.) nr. 34158/96, 6 korrik 1999; Sonnleitner kundër Austrisë 
(dec.) nr. 34813/97, 6 janar 2000; Sablon kundër Belgjikës, nr. 36445/97, § 
86, 10 prill 2001; Valentin Gorizdra kundër Moldavisë (dec.) nr. 53180/99, 
2 korrik 2002; Kucera kundër Austrisë, nr. 40072/98, 3 tetor 2002; Fischer, 
cituar lart; Jussy kundër Francës, nr. 42277/98, § 18, 8 prill 2003; Dankevich 
kundër Ukrainës, nr. 40679/98, 29 prill 2003; Steck-Risch dhe të Tjerë, cituar 
lart; Öcalan, cituar lart; Schelling (nr. 2), cituar lart; Hurter kundër Zvicrës 
(dec.), nr. 48111/07, 15 maj 2012; Dybeku kundër Shqipërisë (dec.), nr. 557/12, 
§ 30, 11 mars 2014). Kjo është për shkak se, përderisa çështja mbulohet nga 
parimi i res iudicata i një vendimi të formës së prerë në procedura kombëtare, në 
parim nuk mund të thuhet që një kërkesë ose apel i jashtëzakonshëm vijues që 
kërkon rishikimin e atij vendimi i jep shkas një pretendimi të argumentueshëm 
në lidhje me ekzistencën e një të drejte të njohur nga ligji vendas ose që rezultati 
i procedurave në të cilat vendoset nëse do të rimerret në konsideratë ose jo e njëjta 
çështje është vendimtar për “përcaktimin e ... të drejtave ose detyrimeve civile 
ose të çdo akuze penale” (krahaso dhe bëj kontrastin me Melis kundër Greqisë, 
nr. 30604/07, §§ 18-20, 22 korrik 2010, i cili distancohet nga qasja në fjalë).

45. Kjo qasje është ndjekur edhe në rastet kur është kërkuar rihapja e procedurave 
vendore juridike të përfunduara mbi bazën e gjetjes nga Gjykata të një 
shkeljeje të Konventës (shih, për shembull, Fischer, cituar lart). Duke 
deklaruar ankesën e kërkueses sipas Nenit 6 të papranueshme në Verein gegen 
Tierfabriken Schweiz (VgT) kundër Zvicrës (nr. 2) (nr. 32772/02, § 24, 4 tetor 
2007), Dhoma kumtoi:

“24.  ...Është e qartë nga praktika e saj gjyqësore që ky Nen nuk është i 
zbatueshëm në procedurat që kanë të bëjnë me një kërkesë për 
rigjykim ose për rihapjen e procedurave civile (shih Sablon kundër 
Belgjikës, nr. 36445/97, § 86, 10 prill 2001). Gjykata nuk sheh arsye 
përse ky arsyetim të mos zbatohet edhe tek një kërkesë për rihapjen e 
procedurave pasi ajo ka gjetur shkelje të Konventës (shih, në lidhje me 
një çështje penale, [Fischer] kundër Austrisë (dec.), 27569/02, ECHR 
2003VI). Prandaj, ajo konsideron që ankesa sipas Nenit 6 është ratione 
materiae e papërputhshme me dispozitat e Konventës.”

46. Megjithatë, në qoftë se një apel i jashtëzakonshëm përfshin ose faktikisht 
rezulton në rishqyrtimin e çështjes nga fillimi, Neni 6 i zbatohet procedurave 
të “rishqyrtimit” në mënyrën e zakonshme (shih, për shembull, Sablon, cituar 
lart, §§ 88-89; Vanyan kundër Rusisë, nr. 53203/99, §56, 15 dhjetor 2005; 
Zasurtsev kundër Rusisë, nr. 67051/01, § 62, 27 prill 2006; Alekseyenko 
kundër Rusisë, nr. 74266/01, § 55, 8 janar 2009; Hakkar, cituar lart; dhe Rizi 
kundër Shqipërisë (dec.), nr. 49201/06, § 47, 8 nëntor 2011).
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47. Më tej, Neni 6 është gjetur gjithashtu të jetë i zbatueshëm në disa rrethana të 
caktuara ku procedurat, edhe pse të karakterizuara si “të jashtëzakonshme” 
ose “të pazakonta” në të drejtën vendase, janë vlerësuar si të ngjashme 
nga natyra dhe fushëveprimi me procedurat e zakonshme të apelit, ku 
karakterizimi kombëtar i procedurave nuk është parë si vendimtar për çështjen 
e zbatueshmërisë.

48. Kështu, në San Leonard Band Club kundër Maltës (nr. 77562/01, §§ 41-48, 
ECHR 2004 IX), Neni 6 u vendos të ishte i zbatueshëm në procedurat lidhur 
me kërkesën për gjyq të ri. Gjykata arsyetoi që kërkesa ishte e ngjashme 
me një apel mbi bazën e pikave në ligj para gjykatës së kasacionit, autoritetet 
malteze nuk ushtruan ndonjë pushtet në diskrecionin e tyre por ata u desh të 
merrnin vendim në lidhje me kërkesën, dhe rezultati i procedurës së re gjyqësore 
ishte vendimtar për “të drejtat dhe detyrimet civile” të kompanisë kërkuese.

49. Në mënyrë të ngjashme, në Maresti kundër Kroacisë (nr. 55759/07, 25 
qershor 2009) Gjykata gjeti që procedurat në lidhje me një kërkesë për 
shqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit përfundimtar në një çështje penale 
hynte brenda fushëveprimit të Nenit 6. Duke shqyrtuar natyrën dhe tiparet e 
veçanta të atyre procedurave, ajo shënoi që mundësia e kërkesës për shqyrtim 
të jashtëzakonshëm ishte e hapur për të pandehurin për gabime rreptësisht 
të kufizuara të ligjit që shkonin në dëm të të pandehurit, kërkesa duhet të 
depozitohej brenda një afati kohor të rreptë prej një muaji pas dorëzimit 
të vendimit të gjykatës së apelit tek i pandehuri, dhe arsyet që justifikonin 
shqyrtimin e jashtëzakonshëm ishin shprehimisht të renditura në Kodin 
e Procedurës Penale të Kroacisë dhe nuk i nënshtroheshin asnjë vendimi 
nën diskrecionin e Gjykatës Supreme të Kroacisë. Më tej Gjykata vërejti 
që kërkesa për shqyrtim të jashtëzakonshëm e gjente barasvlerën e saj në 
procedurën civile kroate në formën e një apeli mbi bazën e pikave në ligj 
në çështje civile, ku zbatohej Neni 6 (shih paragrafët 25-28 të vendimit të 
lartpërmendur).

50. Në përmbledhje, ndërkohë që Neni 6 § 1 normalisht nuk është i zbatueshëm 
në apelet e jashtëzakonshme ku kërkohet rihapja e procedurave gjyqësore të 
përmbyllura, natyra, fushëveprimi dhe tiparet e veçanta të procedurave në 
lidhje me një apel të jashtëzakonshëm të dhënë në sistemin ligjor në fjalë 
mund të jenë të atilla që i sjellin procedurat rreth atij lloj apeli brenda kuadrit 
të Nenit 6 § 1 dhe mbrojtjeve të gjyqit të drejtë që ai u ofron palëve. Prandaj 
Gjykata duhet të shqyrtojë natyrën, fushëveprimin dhe tiparet e veçanta të 
apelit të jashtëzakonshëm që diskutohet në çështjen në fjalë.

(c)  Zbatimi i parimeve të lartpërmendura në çështjen në fjalë
51. Kështu, duke iu kthyer rrethanave konkrete të çështjes në fjalë, Gjykata 

shënon që në kohën relevante Kodi i Procedurës Civile u garantonte palëve 
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në procedura që ishin përmbyllur me vendim kasacioni “të drejtën për të 
kontestuar para Gjykatës Supreme ... vendimet gjyqësore në çështje civile 
nën dritën e rrethanave të jashtëzakonshme” (Neni 353, neni hyrës në pjesën 
e Kodit që ka të bëjë me apelet e jashtëzakonshme – teksti i shënuar në 
paragrafin 24 lart). Sipas dispozitës vijuese në Kod (Neni 354 § 1 – teksti 
gjithashtu i shënuar në paragrafin 24 lart), “gjetja nga një autoritet gjyqësor 
ndërkombëtar, juridiksioni i të cilit është njohur nga Ukraina, që një vendim 
gjyqësor [vendas] ka shkelur zotimet ndërkombëtare të Ukrainës” ishte një 
prej dy bazave mbi të cilat mund të ngrihej një apel i tillë i jashtëzakonshëm. 
Neni 357 (ibid.) më tej e përkufizonte “shqyrtimin e një çështjeje nën dritën e 
rrethanave të jashtëzakonshme” si një “lloj procedure kasacioni”, ku Gjykata 
Supreme kishte të njëjtën fuqi shqyrtimi siç kishte në procedurat e kasacionit 
dhe ku apeli i jashtëzakonshëm kalonte nëpër të njëjtën procedurë si apelet 
e kasacionit. Po ashtu, fuqia e Gjykatës Supreme për të trajtuar një apel të 
jashtëzakonshëm ishte e krahasueshme me fuqitë e saj në apelet e kasacionit. 
Kështu, procedurat e apelit të jashtëzakonshëm mund të rezultonin në një prej 
llojeve të ndryshme të vendimeve të cekura në Nenin 358 të Kodit, posaçërisht 
vendimi “për të rrëzuar një apel dhe për ta lënë vendimin [e kontestuar] të 
pandryshuar”, “për të prishur, tërësisht ose pjesërisht, vendimin gjyqësor 
[të kontestuar] dhe për ta rikthyer çështjen për shqyrtim të ri drejt [gjykatës 
kompetente më të ulët se ajo]”, “për të prishur vendimin [e kontestuar] të 
gjykatës së apelit ose të gjykatës së kasacionit dhe për të mbështetur një 
vendim i cili është prishur gabimisht”, ose “për të ndryshuar vendimin [e 
kontestuar] ose për të marrë një vendim të ri mbi themelet e çështjes” (ibid.).

52. Për qëllime të këtij shqyrtimi nga Gjykata të natyrës dhe fushëveprimit 
të zgjidhjes së ushtruar nga kërkuesja sipas Kodit të Procedurës Civile, 
gjithashtu ka gjasa të ketë njëfarë rëndësie edhe konteksti i sfondit legjislativ, i 
përfaqësuar nga dispozitat e Ligjit të vitit 2006 për Ekzekutimin e Vendimeve 
dhe Zbatimin e Praktikës Gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të 
Njeriut (shih paragrafin 25 lart, ku përmenden pjesët relevante të atij Ligji). 
Në mënyrë të veçantë, seksioni 10(3)(a) i Ligjit të vitit 2006 deklaron që 
“statusi i mëparshëm ligjor i Përfituesit” – pra, kërkuesi i suksesshëm para 
kësaj Gjykate – “është që të kompensohet, inter alia, me anë të rimarrjes në 
konsideratë të çështjes nga një gjykatë, përfshirë rihapjen e procedurave në 
atë çështje” (ibid.). Më tej, sipas seksionit 11 § 1 (a) të të njëjtit Ligj, Zyra e 
Agjentit të Qeverisë duhet t’i dërgojë Përfituesit “një shënim ku shpjegohet e 
drejta e tij për të nisur procedura për shqyrtimin e çështjes së tij dhe/ose për 
të rihapur procedurat në përputhje me ligjin në fuqi”.

53. Kështu korniza e zbatueshme ligjore kombëtare i bënte të mundur kërkueses 
një zgjidhje që mundësonte shqyrtimin e çështjes së saj civile nga Gjykata 
Supreme nën dritën e gjetjes nga kjo Gjykatë që vendimet origjinale vendase 



91

kishte qenë të mangëta. Në përputhje me llojin e shqyrtimit gjyqësor që 
parashikohej, apeli i jashtëzakonshëm i ngritur nga kërkuesja mund të shihet si 
zgjatje e mëtejshme e procedurave fillestare civile (të përfunduara), ngjashëm 
me një procedurë kasacioni siç përkufizohet nga e drejta ukrainase. Duke 
qenë kështu, ndërkohë që tiparet e veçanta të kësaj procedure tip kasacioni 
mund të ndikojnë tek mënyra se si veprojnë garancitë procedurale të Nenit 
6 § 1 (shih Delcourt kundër Belgjikës, 17 janar 1970, § 26, Seria A nr. 11), 
Gjykata është e mendimit që ato garanci duhet të jenë të zbatueshme për të 
në të njëjtën mënyrë siç janë të zbatueshme edhe në procedurat e kasacionit 
në çështje civile në përgjithësi (shih, për shembull, Mushta kundër Ukrainës, 
nr. 8863/06, § 39, 18 nëntor 2010; dhe, mutatis mutandis, San Leonard Band 
Club dhe Maresti, cituar lart në paragrafët 48-49).

54.  Ky përfundim, i nxjerrë nga dispozitat ligjore të zbatueshme në Ukrainë, 
mbështetet nga referenca ndaj fushëveprimit dhe natyrës së “shqyrtimit” 
faktikisht të zhvilluar nga Gjykata Supreme më 14 mars 2008 para se ta 
rrëzonte apelin e jashtëzakonshëm të kërkueses, duke i lënë vendimet e 
kontestuara të pandryshuara. Gjatë atij shqyrtimi Gjykata Supreme shqyrtoi 
materialet e lëndës dhe vendimet gjyqësore nga procedurat fillestare nën dritën 
e parashtrimeve të reja të kërkueses duke u bazuar kryesisht mbi vendimin 
e Gjykatës të datës 3 maj 2007 (shih paragrafët 20-21 lart). Kështu, ajo që 
ndodhi në procedurat e marsit 2008 mund të krahasohet me procedurat lidhur 
me apelin e kasacionit të kërkueses të vendosur nga Gjykata Supreme në gusht 
2002 (shih paragrafin 11 lart dhe Bochan, cituar lart, § 39), ku u zbatua Neni 6 
§ 1 ratione materiae. Për Gjykatën, në mars 2008 Gjykata Supreme e shqyrtoi 
çështjen civile të kërkueses “nën dritën e rrethanave të jashtëzakonshme”, pra 
vendimin e Gjykatës, në një procedurë tip kasacioni dhe nuk gjeti shkak për 
të përmbysur vendimet e kontestuara. Prandaj, ajo zhvilloi një “rimarrje në 
konsideratë”, siç e quante Ligji i vitit 2006, të pretendimit të saj pronësor mbi 
baza të reja dhe të kohëve të fundit lidhur me interpretimin e saj të vendimit 
të Gjykatës të datës 3 maj 2007, sado që vendosi të mos ndryshonte rezultatin 
e çështjes dhe, posaçërisht, të mos urdhëronte ri-dëgjimin e plotë të çështjes 
nga një gjykatë më e ulët.

55. Konsideratat e mësipërme nuk ndryshojnë nga fakti që, në qershor 2008, 
Gjykata Supreme, duke u mbështetur në Nenin 356 të Kodit, e refuzoi apelin 
vijues të kërkueses të prillit 2008 si të papranueshëm në baza formale pa 
asnjë “shqyrtim” të mëtejshëm të aspekteve substanciale të çështjes (shih 
paragrafin 23 lart).

56. Kështu, nën dritën si të dispozitave përkatëse të legjislacionit ukrainas ashtu 
edhe të natyrës dhe fushëveprimit të procedurave që kulminuan me vendimin 
e Gjykatës Supreme të 14 marsit 2008 në lidhje me apelin e jashtëzakonshëm 
të kërkueses, i ndjekur nga vendimi i saj konfirmues i qershorit 2008, Gjykata 
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konsideron që ato procedura kanë qenë vendimtare për përcaktimin e të 
drejtave dhe detyrimeve civile të kërkueses. Si pasojë, garancitë përkatëse 
të Nenit 6 § 1 zbatoheshin në ato procedura. Rrjedhimisht, kundërshtimi 
i Qeverisë në lidhje me zbatueshmërinë e asaj dispozite në procedurat e 
kundërshtuara duhet të refuzohet.

57. Pavarësisht nga përfundimi në lidhje me zbatueshmërinë e Nenit 6 § 1 në 
llojin e procedurave në fjalë në çështjen konkrete, Gjykata do të përsëriste 
që u takon Shteteve Kontraktuese të vendosin rrugën më të mirë për të 
zbatuar vendimet e Gjykatës pa trazuar në mënyrë të panevojshme parimet 
e res iudicata ose të sigurisë ligjore në padi civile, posaçërisht kur një padi 
e tillë përfshin palë të treta që kanë interesat e veta legjitime për të mbrojtur. 
Më tej, edhe kur një Shtet Kontraktues parashikon mundësinë e kërkimit të 
rihapjes së procedurave të përmbyllura gjyqësore mbi bazën e një vendimi të 
Gjykatës, u takon autoriteteve vendase të përcaktojnë procedurën e trajtimit 
të kërkesave të tilla dhe të vendosë kriteret për të vendosur nëse rihapja e 
kërkuar është e domosdoshme në një çështje të caktuar. Nuk ka një qasje 
të njësuar mes Shteteve Kontraktuese për sa i përket mundësisë së kërkimit 
të rihapjes së procedurave civile të përmbyllura pas gjetjes së një shkeljeje 
nga kjo Gjykatë ose për sa i përket modaliteteve të zbatimit të mekanizmave 
ekzistuese për rihapje (shih paragrafët 26-27 lart).

58. Megjithatë, konsideratat e mësipërme nuk bien nga rëndësia, për efektivitet 
të sistemit të Konventës, e të garantuarit që ka procedura vendase të cilat 
lejojnë që një çështje të rishikohet nën dritën e një gjetjeje që mbrojtjet e 
Nenit 6 për gjyq të drejtë janë shkelur. Në të kundërt, procedura të tilla mund 
të shihen si një aspekt i rëndësishëm i ekzekutimit të vendimeve të saj siç 
parashikon Neni 46 i Konventës dhe gatishmëria për përdorim e tyre tregon 
zotimin e një Shteti Kontraktues ndaj Konventës dhe praktikës gjyqësore të 
Gjykatës (shih Lyons dhe të Tjerë, cituar lart). Gjykata kujton në lidhje me 
këtë Rekomandimin Nr. R (2000) 2 të miratuar nga Komiteti i Ministrave, në 
të cilin Shtetet Palë të Konventës ftohen të garantojnë që ekzistojnë mundësitë 
e duhura për rihapjen e procedurave në nivel vendi aty ku Gjykata ka gjetur 
shkelje të Konventës (shih paragrafin 28 lart). Ajo rikonfirmon pikëpamjen 
që masa të tilla mund të përfaqësojnë “mënyrën më efikase, në mos të vetme, 
për të arritur restitutio in integrum” (shih Verein gegen Tierfabriken Schweiz 
(VgT) (nr. 2), cituar në paragrafin 33 lart, §§ 33 dhe 89; dhe Steck-Risch dhe 
të Tjerë, cituar lart).

C.  Për sa i përket çështjes nëse ankesa e re e kërkueses sipas 
      Nenit 6 § 1 të Konventës i plotëson kushtet e tjera të pranueshmërisë

59. Gjykata më tej gjen që ankesa e kërkueses në lidhje me padrejtësinë e 
procedurave që kulminuan me vendimin e Gjykatës Supreme të datës 14 
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mars 2008 nuk është dukshëm e pabazuar brenda kuptimit të Nenit 35 § 3 
(a) të Konventës dhe që nuk është e papranueshme për shkak të ndonjë baze 
tjetër. Prandaj, ajo duhet të deklarohet e pranueshme.

D.  Themelet e ankesës së re të kërkueses sipas Nenit 6 § 1 të Konventës
60.Për sa i përket çështjes së pajtueshmërisë me kërkesat e Nenit 6 § 1 në çështjen 

në fjalë, Gjykata vëren se ankesa e kërkueses për padrejtësi drejtohej pikërisht 
kundër arsyetimit të dhënë nga Gjykata Supreme në vendimin e saj të 14 
marsit 2008.

61. Ajo përsërit që, sipas praktikës së saj gjyqësore të gjatë e tashmë të vendosur, 
nuk i takon kësaj Gjykate të merret me gabimet e pretenduara të ligjit ose 
të faktit të kryera nga gjykatat vendase në qoftë se dhe për sa kohë që këto 
nuk kanë shkelur të drejtat dhe liritë e mbrojtura nga Konventa (shih, për 
shembull, García Ruiz kundër Spanjës [GC], nr. 30544/96, § 28, ECHR 
1999I; dhe Perez kundër Francës [GC], nr. 47287/99, § 82, ECHR 2004I), për 
shembull, përjashtimisht, aty ku mund të thuhet që përbëjnë “padrejtësi” në 
papajtueshmëri me Nenin 6 të Konventës. Ndërkohë që kjo dispozitë garanton 
të drejtën për seancë të drejtë, ajo nuk shtron rregulla mbi pranueshmërinë e 
provave apo mënyrën se si duhen vlerësuar provat, ku këto janë kryesisht 
çështje që duhen rregulluar nga ligjet kombëtare dhe gjykatat kombëtare. 
Normalisht, çështje të tilla si pesha që gjykatat kombëtare u japin provave të 
ndryshme ose gjetjeve apo vlerësimeve që dalin para tyre për shqyrtim nuk i 
takojnë Gjykatës që t’i trajtojë. Gjykata nuk duhet të veprojë si instancë e katërt 
dhe prandaj nuk do të vërë në pyetje sipas Nenit 6 § 1 gjykimin e gjykatave 
kombëtare, në qoftë se gjetjet e tyre nuk shihen si arbitrare ose dukshëm të 
paarsyeshme (shih, për shembull, Dulaurans kundër Francës, nr. 34553/97, §§ 
33-34 dhe 38, 21 mars 2000; Khamidov kundër Rusisë, nr. 72118/01, § 170, 15 
nëntor 2007; dhe Anđelković kundër Serbisë, nr. 1401/08, § 24, 9 prill 2013).

62. Kështu, në Dulaurans Gjykata gjeti shkelje të së drejtës për gjyq të drejtë 
sepse e vetmja arsye për të cilën Gjykata franceze e Kasacionit kishte ardhur 
në vendimin që refuzonte apelin e kasacionit të kërkuesit si të papranueshëm 
ishte rezultat i “une erreur manifeste d’appréciation” (“gabim i dukshëm në 
vlerësim”) (shih Dulaurans, cituar lart). Logjika e këtij nocioni të “erreur 
manifeste d’appréciation” (koncept i të drejtës administrative franceze), 
ashtu siç përdoret në kontekstin e Nenit 6 § 1 të Konventës, pa dyshim është 
që nëse gabimi i ligjit ose i faktit i kryer nga gjykata kombëtare është kaq 
i dallueshëm saqë karakterizohet si “gabim i dukshëm” – që do të thotë se 
është gabim të cilin asnjë gjykatë e arsyeshme nuk do të kishte mundur ta 
bënte ndonjëherë –, ai mund të jetë i atillë që trazon drejtësinë e procedurave. 
Në Khamidov, paarsyeshmëria e konkluzioneve të gjykatave vendase për sa u 
përket fakteve ishte “kaq haptazi e prekshme dhe e habitshme” saqë Gjykata 
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vendosi që procedurat e ankimuara duhet të konsideroheshin “së tepërmi 
arbitrare” (shih Khamidov, cituar lart, § 174). Në Anđelković, Gjykata gjeti që 
arbitrariteti i vendimit të gjykatës vendase, i cili nuk kishte pasur bazë ligjore 
në të drejtën vendase dhe nuk kishte përmbajtur asnjë lidhje mes fakteve të 
konstatuara, ligjit të zbatueshëm dhe rezultatit të procedurave, shkonte në 
“mohim të drejtësisë” (shih Anđelković, cituar lart, § 27).

63. Në rastin konkret, Gjykata shënon që në vendimin e datës 14 mars 2008 Gjykata 
Supreme keqinterpretoi së tepërmi gjetjet e Gjykatës në vendimin e saj të datës 
3 maj 2007. Në mënyrë të veçantë, Gjykata Supreme tregoi me hollësi që kjo 
Gjykatë kishte gjetur se vendimet e gjykatave vendase në çështjen e saj kishin 
qenë të ligjshme dhe të bazuara dhe që asaj i ishte akorduar shpërblim i drejtë 
për shkeljen e garancisë së “kohës së arsyeshme”, pohime këto të cilat janë 
qartazi të pasakta (shih paragrafët 13-18 dhe 21 lart).

64. Gjykata vëren se arsyetimi i Gjykatës Supreme nuk përbën vetëm një lexim 
të ndryshëm të një teksti ligjor. Për Gjykatën ai mund të kuptohet vetëm 
si “së tepërmi arbitrar” ose si i tillë që ngërthen “mohim të drejtësisë”, në 
kuptimin që prezantimi i shtrembëruar i vendimit të vitit 2007 në çështjen e 
parë Bochan (cituar lart) pati efektin e disfatës së përpjekjes së kërkueses për 
shqyrtimin e pretendimit të saj pronësor nën dritën e vendimit të Gjykatës në 
çështjen e saj të mëparshme në kuadër të procedurës së llojit të kasacionit që 
parashikonte ligji vendas (shih paragrafët 51-53 lart). Në këtë aspekt, duhet 
nënvizuar që në vendimin e saj të vitit 2007 Gjykata gjeti që, duke pasur 
parasysh rrethanat në të cilat çështja e kërkueses u ishte ricaktuar nga Gjykata 
Supreme gjykatave më të ulëta, dyshimet e kërkueses rreth paanshmërisë 
së gjyqtarëve që e kishin trajtuar çështjen, përfshirë gjyqtarët e Gjykatës 
Supreme, ishin justifikuar në mënyrë objektive (shih paragrafët 13-15 lart).

65. Rrjedhimisht, nën dritën e gjetjeve të Gjykatës lidhur me natyrën dhe nënku-
ptimet e mangësisë në vendimin e Gjykatës Supreme të 14 marsit 2008 (shih 
paragrafët 63-64 lart), duhet të konkludohet që procedurat e kundërshtuara 
nuk i kanë plotësuar kriteret e “gjyqit të drejtë” sipas Nenit 6 § 1 të Konventës 
dhe që ka pasur shkelje të asaj dispozite.

E.  Ankesa e re e kërkueses për aq sa i përket Nenit 1 të Protokollit Nr. 1
66. Kërkuesja diskutoi që ajo ishte privuar në mënyrë të paligjshme nga pasuria 

e saj për shkak të procedurave të apelit të saj të jashtëzakonshëm. Ajo u 
mbështet tek Neni 1 i Protokollit Nr. 1.

67. Gjykata vëren që kjo ankesë është e lidhur me ankesën e shqyrtuar më lart 
dhe prandaj duhet të deklarohet e pranueshme.

68. Duke pasur parasysh gjetjet e saj sipas Nenit 6 § 1 të Konventës (shih paragra-
fin 65 lart), Gjykata gjend që nuk është e nevojshme të shqyrtohet nëse, në 
këtë rast, ka pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit Nr. 1.
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II.  ZBATIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS
69.  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
70. Kërkuesja kërkoi 300.000 euro (EUR) në lidhje me dëmet e shkaktuara nga 

shkelja e pretenduar e të drejtave të saj sipas Nenit 6 të Konventës dhe Nenit 
1 të Protokollit Nr. 1.

71. Qeveria diskutoi që kërkuesja nuk e kishte saktësuar natyrën e dëmeve që 
pretendoi se kishte pësuar për shkak të vendimit të Gjykatës Supreme në 
çështjen e saj dhe nuk kishte paraqitur prova për të mbështetur pretendimin e 
saj. Rrjedhimisht, kërkesa duhet të refuzohet në tërësi.

72.  Gjykata vëren se kërkuesja nuk ka dhënë hollësi në lidhje me natyrën e dëmit 
të pretenduar ose të peshës së tij. Sidoqoftë, ajo konsideron se kërkuesja duhet 
të jetë përjetuar njëfarë shqetësimi dhe ankthi për shkak të mënyrës “së padrejtë” 
në të cilën Gjykata Supreme e ka trajtuar apelin e saj të jashtëzakonshëm, çka, 
për pasojë, i ka bërë të papërfillshme përpjekjet e saj për të shqyrtuar pretendimin 
e saj pronësor nën dritën e vendimit të Gjykatës në çështjen e saj të mëparshme 
në kuadër të procedurës tip kasacioni të parashikuar me ligjin vendas (shih 
paragrafin 64 lart). Gjykata nuk e gjykon të udhës të shqyrtojë nëse është i 
mundur një rishqyrtim i mëtejshëm i pretendimit pronësor të kërkueses në këto 
rrethana, duke marrë parasysh veçanërisht kohën e konsiderueshme që ka kaluar 
si dhe nënkuptimet e mundshme të një rishqyrtimi të tillë për parimet e res 
iudicata dhe të sigurisë ligjore në padi civile të përfunduara dhe për interesa 
legjitime të palëve të treta. Nga ana tjetër, realiteti tani është që kërkuesja 
duhet të merret, për qëllime të vlerësimit të Gjykatës sipas Nenit 41, si e tillë 
që nuk ka mundësi praktike për të ndrequr shkeljen e gjetur në çështjen e 
saj në nivel vendi. Kështu, duke bërë vlerësimin e saj mbi baza të barabarta, 
Gjykata e konsideron të arsyeshme që t’i akordojë kërkueses 10.000 EUR për 
dëme jo materiale, plus taksat e ngarkueshme mbi atë shumë.

B.  Kostot dhe shpenzimet
73.  Kërkuesja nuk ka paraqitur kërkesë për kosto dhe shpenzime.

C.  Interesi i munguar
74.  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.
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PËR KËTO ARSYE, GJYKATA, NJËZËRI,
1.  E deklaron ankesën e kërkueses sipas Nenit 6 § 1 të Konventës lidhur me 

padrejtësinë e procedurave që kulminuan me vendimin e Gjykatës Supreme 
të 14 marsit 2008 dhe ankesën e saj sipas Nenit 1 të Protokollit Nr. 1 që ajo 
ishte privuar në mënyrë të paligjshme nga pasuria e saj për shkak të atyre 
procedurave të pranueshme dhe pjesën tjetër të kërkesës të papranueshme;

2.  Vendos që ka pasur shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës;
3.  Vendos që nuk ka nevojë të shqyrtohet ankesa sipas Nenit 1 të Protokollit Nr. 

1 të Konventës;

4.  Vendos
(a)   që Shteti përgjegjës duhet t’i paguajë kërkueses, brenda tre muajve, 

10.000 EUR (dhjetëmijë euro), plus taksat që mund të jenë të ngarkueshme, 
në lidhje me dëme jo materiale, të cilat do të konvertohen në valutën e 
Shtetit përgjegjës me kursin e zbatueshëm në ditën e pagesës;

(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;

5.  Rrëzon pjesën e mbetur të pretendimit të kërkueses për shpërblim të drejtë.
E bërë në anglisht dhe në frëngjisht, dhe e shpallur me shkrim më 5 shkurt 

2015, në përputhje me Nenin 77 §§ 2 dhe 3 të Rregullores së Gjykatës.
 
Lawrence Early    Dean Spielmann
     Kancelar                      Kryetar

Në përputhje me nenin 45 § 2 të Konventës dhe nenin 74 § 2 të Rregullave të 
Gjykatës, opinionet e ndara të mëposhtme i vihen në shtojcë këtij vendimi.

Mendimi paralel i gjyqtarit Wojtyczek.
D.S. 

T.L.E.
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OPINIONI PAJTUES I GJYKATËSIT WOJTYCZEK

1.  Në rastin në fjalë kam votuar me shumicën lidhur me gjetjen e një shkelje 
të nenit 6 § 1 të Konventës. Megjithatë, unë kam disa dyshime lidhur me 
arsyetimin e vendimit dhe në veçanti vlerësimin lidhur me zbatueshmërinë e 
nenit 6 të procedurave të shqyrtimit të ankimeve të jashtëzakonshme kundër 
vendimeve gjyqësore.

2.  Çështja nëse dhe në çfarë mase zbatohet Neni 6 për procedurat e shqyrtimit të 
ankimeve të jashtëzakonshme kundër vendimeve gjyqësore apo vendimeve 
të veçanta administrative është shumë e vështirë, duke pasur parasysh 
kompleksitetin e konsiderueshëm të ligjit procedural dhe diversitetit të tij në 
Evropë. Përveç vështirësive materiale ekzistojnë çështje gjuhësore, të cilat janë 
veçanërisht të mprehta në këtë sferë ligjore ku shumë prej shprehjeve ligjore 
të përdorur në legjislacionin e Palëve Kontraktuese nuk janë ekuivalente me 
gjuhët zyrtare të Gjykatës.
Vë re se në jurisprudencën e saj të mëparshme, Gjykata ka pranuar zbatueshmë-

rinë e nenit 6 për “apelet e kasacionit” në procedurat gjyqësore në Shtete të 
caktuara, edhe kur ankesa të tilla konsiderohen si mjete të jashtëzakonshme sipas 
ligjit kombëtar. Nga ana tjetër, Gjykata ka konsideruar nenin 6 të pazbatueshëm, 
në parim, për procedurat e shqyrtimit të kërkesës për  “rihapjen e procedurave 
gjyqësore” (shih aktgjykimet e përmendura në paragrafin 44 të vendimit). Në 
të njëjtën kohë, Gjykata u shpreh në disa raste se Neni 6 ishte i zbatueshëm për 
mjete të tjera të jashtëzakonshme të parashikuara në shtete të caktuara (shih, në 
veçanti, gjykimet në Melis k. Greqisë, nr. 30604/07, § 19, 22 korrik 2010; San 
Leonard Band Club k. Maltës, nr. 77562/01, ECHR 2004- IX;... Maresti kundër 
Kroacisë, nr 55759/07, 25 qershor 2009;... dhe JS dhe AS kundër Polonisë, nr 
40732/98, 24 maj 2005).

Argumente të ndryshme janë shtuar në këto vendime për të justifikuar 
zbatueshmërinë e nenit 6. Në San Leonard Band Club, në lidhje me një kërkesë 
për një gjykim të ri penal, Gjykata theksoi tre faktorë: (1) një kërkesë për rigjykim 
ishte e vetmja mënyrë në  ligjin Maltez për të kundërshtuar një vendim që u la 
në fuqi në apel; (2) kërkesa në rastin në fjalë ishte ngritur mbi zbatimin gjoja 
të gabuar të ligjit; dhe (3) nëse janë plotësuar kushtet ligjore, kërkesa nxiti një 
gjykim të ri pa pasur ndonjë zgjedhje mbi vendosjen nëse ishte e përshtatshme.

Lidhur me një kërkesë për rihapjen e procedurës në Melis, Gjykata thekson “faktori 
vendimtar ... që, në rastin në fjalë, një kërkesë për rihapjen e procedurave ishte i vetmi 
mjet juridik me të cilin kërkuesi mund të ketë gjykim të ankimit të shqyrtimit civil 
të lënë mënjanë dhe të ketë kthim të të  drejtave të tij pronësore “(§ 19).

Lidhur me një kërkesë për shqyrtim të jashtëzakonshëm të procedurave 
kriminale në Maresti, zbatueshmëria e nenit 6 ishte justifikuar kryesisht nga 
argumenti se mjeti në fjalë ishte i ngjashëm me një apel kasacioni në procedurat 
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civile. Gjykata më tej theksoi se, në depozitimin e kërkesës, kërkuesi është 
mbështetur në faktin se ndjekja penale në rastin e tij ishte e ndaluar me ligj.

Është gjithashtu interesante të përmendet se gjykimi në J.S. dhe A.Ş. k. Polonisë 
konstatoi Nenin 6 të jetë i zbatueshëm për një nga mjetet e jashtëzakonshme të 
përcaktuara me procedurën administrative polake, në këtë rast një kërkesë për një 
vendim individual administrativ karakterizuar nga të meta serioze në veçanti për 
t’u deklaruar i pavlefshëm. Ky mjet mundëson kërkuesit me një shqyrtim lidhur 
me ligjshmërinë e vendimit të formës së prerë individuale administrative, edhe 
pas disa viteve pasi është dhënë. Për këtë arsye, individët të cilët depozitojnë një 
kërkesë për deklarimin e pavlefshmërisë në lidhje me një vendim të formës së 
prerë individual administrativ dhënë disa vite më parë, dhe që kanë të bëjnë me 
të drejtat ose detyrimet civile brenda kuptimit të Konventës, kanë të drejtë për një 
gjykim brenda një kohe të arsyeshme nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e 
cila duhet të përcaktojë kërkesat e tyre mbi meritat. Në mbështetje të përfundimit 
se neni 6 ishte i zbatueshëm, Gjykata vuri në dukje se ankuesit në rastin në fjalë 
nuk kanë kërkuar rihapjen e procedurave administrative, por thjesht konstatim se 
vendim administrativ i fundit ishte i pavlefshëm.
3. Pa hyrë në një analizë krahasuese të ligjit procedural, mund të vini re 

shkurtimisht se, në shumë sisteme ligjore, “ankesat e kasacionit” janë subjekt 
i afateve kohore shumë të rrepta dhe pikave të ligjit, ndërkohë që “kërkesa 
për rihapjen e procedimeve” mund të jetë depozituar shumë vite më vonë dhe 
janë mbështetur në mënyrë të veçantë në fakte të reja, prova të reja ose disa 
defekte të rënda procedurale. Prandaj ne mund të vëzhgojmë, në një mënyrë 
shumë intuitive, se shqyrtimi i një apel Kasacioni përbën në një farë mënyre 
një “tej zgjatje natyrore” të procedurës fillestare, duke u fokusuar mbi çështjet 
në lidhje me interpretimin e ligjit në fuqi dhe zgjatjen e gjendjes së pasigurisë 
për palët lidhur me rezultatin e procedurës. Rishikimi i procedurës duket më 
i veçantë dhe mund të ndodhë në një kohë të mëvonshme pas dhënies së 
vendimit të formës së prerë për procedimin fillestar. 
Nga ana tjetër, është e rëndësishme të theksohet se një apel Kasacioni, në 

shumë sisteme ligjore, në radhë të parë i shërben interesit publik. Ai është një mjet 
për krijimin e interpretimit të saktë të ligjit dhe harmonizimin e jurisprudencës së 
gjykatave më të ulëta. Personat të cilët dëshirojnë të depozitojnë një apel të këtij 
lloji duhet të tregojnë interesin publik në atë çfarë kanë shqyrtuar. Në të kundërt, 
një kërkesë për rihapjen e procedurës nuk është subjekt i kësaj pozite. Kjo mund të 
shërbejë për mbrojtjen e të drejtave subjektive pa qenë e nevojshme për të treguar 
se ka një interes publik për ta shqyrtuar. Për më tepër, padrejtësitë rregullohen me 
anë të rishikimit të procedurës dhe të lidhura me gabimet faktike që janë shpesh 
shumë më të dukshme se hezitimet shpesh të pashmangshme në interpretimin e 
ligjit të cilat janë kapërcyer me anë të një apel kasacioni. Për më tepër, ankesa e 
kasacionit është shpesh subjekt i një procedure paraprake filtrimi për të mundësuar 
vlerësimin e pranueshmërisë së tyre para se të shqyrtohen në themel.
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Gjykata është shprehur në vendime të ndryshme se shqyrtimi i një kërkese për 
rihapjen e procedurave nuk është në vetvete një procedurë që çon në përcaktimin 
e të drejtave ose detyrimeve të palëve ose të një akuze penale. Përcaktimi i ri  
i të drejtave dhe detyrimeve të palëve bëhet vetëm pasi është marrë vendimi 
për rihapjen e procedurave. Vë re, për pjesën time, se në disa vende një apel 
Kasacioni ka disa ngjashmëri në këtë drejtim. Gjatë fazës së parë, gjykata 
kompetente shqyrton pranueshmërinë e ankesës. Gjatë fazës së dytë, vendos për 
themelin, ndoshta duke e anulluar kështu vendimin e kundërshtuar. Gjatë fazës 
së tretë, aty ku është e aplikueshme, një tjetër gjykatë do të përcaktojë sërish të 
drejtat dhe detyrimet e palëve.

Në këtë rast, mund të bëhet vërtet dallimi midis dy llojeve të mjeteve të 
jashtëzakonshme për qëllime të aplikueshmërisë së nenit 6? Dikush mund ta 
dyshojë. Në çdo rast, një përgjigje bindëse në mënyrë pozitive do të kërkonte 
një studim të thellë të ligjit procedural në shtetet e ndryshme. Një analizë e 
aktgjykimeve dhe vendimeve të Gjykatës të çon në përfundimin se jurisprudenca 
nuk ka vendosur kritere të sakta nga të cilat të vendosë se cilat mjete të 
jashtëzakonshme janë në kuadër të nenit 6 të Konventës. Për më tepër, sipas 
mendimit tim, qasja e marrë në J.S. dhe A.Ş. është e vështirë të bashkërendohet 
me jurisprudencën e Gjykatës në lidhje me mjetet që mundësojnë rishikimin 
e vendimeve të kaluara nga lloje të ndryshme të procedurave. Jurisprudenca e 
analizuar zbulon një shkallë shumë të lartë të pasigurisë për palët dhe për Palët 
Kontraktuese të Konventës.
4.  Rasti i Bochan k. Ukrainës paraqiti një mundësi të mirë për të qartësuar 

jurisprudencën e Gjykatës në lidhje me zbatueshmërinë e nenit 6 të ankesave 
të jashtëzakonshme në procedurat gjyqësore, të paktën në rastet civile.
Shumica e shteteve si më poshtë në paragrafin 50: “në përmbledhje, ndërkohë 

që neni 6 § 1 nuk është normalisht i zbatueshëm për ankesat e jashtëzakonshme që 
kërkojnë rishikimin e procedurave të përfunduara gjyqësore, natyra, fushëveprimi 
dhe karakteristikat specifike të procedurës në një apel të caktuar të jashtëzakonshëm 
në sistemin e veçantë ligjor në fjalë mund të jetë e tillë që të sjellë procedurat për 
këtë lloj ankese në kuadër të nenit 6 § 1 dhe të masave mbrojtëse të një gjykimit 
të drejtë të mundshme për palët. “Në analizën e ankesës në fjalë, Gjykata thekson 
ngjashmëritë me një “apel Kasacioni” dhe faktin se ankesa mund të konsiderohet 
si një zgjatje e procedurës fillestare, para se të analizojë rishikimin kryer nga 
Gjykata e Lartë e Ukrainës në rastin në fjalë. Më vjen keq që arsyetimi i vendimit 
nuk ofron kushte të përgjithshme më specifike për të vendosur se cilët faktorë 
në lidhje me natyrën, fushëveprimin dhe karakteristika të veçanta të një grupi të 
caktuar të procedurave janë vendimtare në mënyrë që neni 6 të aplikohet.

Pasiguria në lidhje me fushëveprimin e saktë të zbatimit të nenit 6 duket të 
reflektohet në arsyetim. Për shembull, në paragrafin 44 in fine, Gjykata e përmbledh 
me këto fjalë jurisprudencën e krijuar  lidhur me ankesat jashtëzakonshme: “[Kjo 
është për shkak,] për aq sa çështja është e mbuluar nga parimi i res judicata i 
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një vendimi të formës së prerë në procedurat kombëtare, nuk mundet, në parim, 
të mbështesë faktin se një aplikim i mëvonshëm i jashtëzakonshëm apo apelim 
në kërkim të rishikimit të këtij vendimi krijon një pretendim të diskutueshëm si 
për ekzistencën e një të drejte sipas ligjeve kombëtare ashtu dhe për rezultatin e 
procedurës në të cilën është vendosur nëse do t’a shqyrtojë ose jo rastin e njëjtë i 
cili është vendimtar për “përcaktimin e të drejtave civile ... ose detyrimet ose për 
çdo akuzë penale”. “Vë re se ky argument, është përdorur për të shpjeguar se pse 
neni 6 nuk zbatohet për kërkesat për procedurat për rihapje, peshon në mënyrë 
të barabartë në favor të mos zbatueshmërisë së nenit 6 të ankesave kasacionit në 
sistemet ligjore ku ankesat e tilla janë të drejtuara kundër vendimeve gjyqësore që 
konsiderohen të jenë përfundimtare dhe të zbatueshme në të drejtën e brendshme.

Për më tepër, në paragrafin 47, shumica thekson se Gjykata ka konstatuar 
gjithashtu për nenin 6 të jetë i zbatueshëm për procedurat që mendohet se janë të 
ngjashme me procedurat e zakonshme të apelit. Në të njëjtën kohë, në paragrafin 
48, i cili supozohet të ilustrojë këtë argument, ai vë në dukje se vendimi San 
Leonard Band Club thekson se “kërkesa për një gjykim të ri” në ligj maltez 
ishte e ngjashme me një apel në disa pika të ligjit para një gjykate të kasacionit. 
Megjithatë, ankesa e zakonshme dhe një apel kasacioni janë dy mjete shumë të 
ndryshme.
5. Neni 6 i Konventës kërkon që mosmarrëveshjet në lidhje me të drejtat dhe 

detyrimet civile të përfundohen brenda një kohe të arsyeshme nga një gjykatë 
e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj. Formulimi i kësaj dispozite nuk 
përjashton aplikimin e saj për ankesa të jashtëzakonshme kundër vendimeve 
gjyqësore të cilat kanë përcaktuar të drejtat dhe detyrimet civile të palëve për 
efekt të formës së prerë (në kuptim të ligjit të brendshëm). Për më tepër, Neni 
6 është projektuar për të siguruar mbrojtjen efektive të personave të përfshirë 
në procedurat civile dhe penale kundër padrejtësisë procedurale. Prandaj, 
argumenti teologjik peshon në favor të aplikimit të gjerë të mundshëm të 
kësaj dispozite me apelet e ndryshme të zakonshme dhe të jashtëzakonshme. 
Në këto rrethana kjo duket më bindëse lidhur me Neni 6 si i e zbatueshëm 
- të paktën në parim –për të gjitha mjetet e jashtëzakonshme në procedurat 
gjyqësore. Megjithatë, në qoftë se qëllimi i saj është që të mbetet e kufizuar 
në lloje të caktuara të mjeteve të jashtëzakonshme, është thelbësore që t’i 
përcaktojë këto në bazë të kritereve të sakta.
Duhet theksuar se këto konkluzione kanë të bëjnë me procedurat gjyqësore. 

Zbatueshmëria e nenit 6 e mjeteve të jashtëzakonshme në procedurën 
administrative është një çështje tjetër e cila mund të kërkojë një shqyrtim të 
veçantë.
6.  Rasti prezent gjithashtu ka të bëjë me çështje shumë delikate të ndikimit të 

vendimeve të Gjykatës në konstatimin  e shkeljes së Konventës në procedurat 
civile ose që rrjedhin nga një vendim gjyqësor i një çështje civile. Vendimet 
gjyqësore në rastet civile shpesh shërbejnë për të përcaktuar mosmarrëveshjet 
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ndërmjet palëve me interesa të kundërta. Kur një nga palët kundërshton 
para Gjykatës pajtueshmërinë me Konventën të procedurës së aplikuar, 
ose vendimit të dhënë, rezultati i procedurës para Gjykatës prek të drejtat 
dhe interesat e palëve të tjera. Megjithëse Gjykata shqyrton marrëdhënien 
vertikale (që është, marrëdhënia ndërmjet kërkuesit dhe Shtetit) dhe rregullat 
mbi shkeljet e Konventës i atribuohen autoriteteve shtetërore, vendimi i cili 
ka konstatuar shkelje të të drejtave të ankuesit për shkak të procedurave civile 
ose të një vendimi gjyqësor në çështje civile do të ketë ndikim në mbrojtjen 
e ofruar të të drejtave të palëve të tjera në procedurë dhe domosdoshmërisht 
ka një dimension horizontal, që ka të bëjë me marrëdhëniet ndërmjet palëve 
private. Tej zgjatja e vazhdueshme e praktikës gjyqësore në fushën e zbatimit 
të të drejtave të Konventës në marrëdhëniet mes palëve të së drejtës private 
(në gjermanisht: Dri wirkung) rrit këtë tendencë.
Ky ndikim i vendimeve të Gjykatës do të jetë edhe më i thellë nëse konstatimi i 

shkeljes së Konventës në procedurat civile ose si rezultat i një vendimi gjyqësor në 
një çështje civile do të çojë në rihapjen e këtyre procedurave. Arsyetimi i vendimit 
në rastin konkret me të drejtë vë në dukje mungesën e konsensusit ndërmjet 
Palëve të Larta Kontraktuese në këtë sferë (shih paragrafin 57 të vendimit). Ai 
gjithashtu vë në dukje, lidhur me çështjen, implikimet e mundshme të rishqyrtimit 
të rastit të kërkuesit “për parimet e res iudicata dhe sigurisë juridike në kontestin 
civil të përfunduar dhe për interesat legjitime të palëve të treta” (paragrafi 72). 
Megjithatë, arsyetimi i vendimit duket që shpreh një preferencë të caktuar për të 
siguruar se mundësitë ekzistojnë për të rihapur procedurat civile për të lehtësuar 
ekzekutimin e vendimeve të Gjykatës  (paragrafi 58). Personalisht, unë do të 
kishte preferuar të përfshiheshin disa kufizime në arsyetimin e Gjykatës.

Secila palë në procedurat civile ka të drejtë për një vendim të formës së prerë 
të qëndrueshëm, dorëzuar brenda kohës së arsyeshme. Një vendim i formës së 
prerë, edhe ai që është i paplotë nga pikëpamja e Konventës, krijon pritshmëritë 
legjitime të stabilitetit të saj, veçanërisht në qoftë se pala kundërshtare ka 
vepruar me qëllimin e mirë në një situatë ku shkeljet e Konventës nuk ishin 
të dukshme në dritën ekzistuese të jurisprudencës së Gjykatës. Nevoja për të 
siguruar qëndrueshmëri të vendimeve përfundimtare gjyqësore që përcaktojnë 
rastet kur përfshihen palët private dhe interesat legjitime të të gjitha palëve në 
procedurë përbën një argument të fortë kundër rihapjes së procedurave civile 
pas një vendimi të Gjykatës ku është gjetur shkelja e Konventës. Rihapja e 
procedurave të tilla mund të rezultojë në një shkelje të të drejtave të palëve të 
tjera të mbrojtura nga Konventa. Megjithatë, nuk mund të përjashtohet që në 
disa situata një vendim përfundimtar nga një gjykatë civile vendase të krijojë 
një padrejtësi në marrëdhëniet midis palëve private e cila është aq e dukshme sa 
mund të rregullohet vetëm duke mënjanuar ose ndryshuar vendimin e dhënë. Në 
përgjithësi, megjithatë, në situatën  e ndodhur në këtë rast, shpërblimi i drejtë më 
së shumti do të konsistojë në kompensim nga ana e shtetit.
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7.  Çështja e ndikimit të vendimeve të Gjykatës është e lidhur thelbësisht 
me çështjen e procedurës para Gjykatës. Të gjitha rregullat procedurale 
duhet të jenë të përshtatshme për qëllimin dhe objektin e procedimit dhe 
duhet të sigurojnë mbrojtje efektive të interesave legjitime të të gjitha 
palëve të interesuara. Për më tepër, ata duhet të garantojnë legjitimitetin e 
padiskutueshëm procedural të vendimeve të dhëna.
Drejtësia procedurale kërkon në mënyrë të veçantë që të gjithë personat në 

fjalë të lidhur me rezultatin e procedurës tu garantohet e drejta për t’u dëgjuar. Siç 
dhe Seneca vërejti në Medea: “Qui statuit aliquid parte inaudita altera, aequum 
licet statuerit, haud aequus fuit.” Sa më shumë të gjera ndikimet e vendimeve 
të Gjykatës aq më jetike janë për të siguruar që të gjithë personat e interesuar 
të kenë të drejtë për t’u dëgjuar. Zhvillimet në praktikën gjyqësore dhe praktika 
lidhur me ndikimet dhe ekzekutimin e vendimeve të Gjykatës mund të kërkojë të 
bëhen rregullime procedurale në fuqi.
8.  Në shqyrtimin e kërkesave që lidhen me shkeljet e të drejtave të njeriut 

në proceset civile ose që dalin nga vendimet gjyqësore në rastet civile, 
që përcaktojnë mosmarrëveshjet mes individëve apo personave juridikë 
rregullohen nga e drejta private, të drejtat e palës kundërshtare me palën 
ankuese nuk duhet të neglizhohen. Kjo është për shkak se konstatimi i shkeljes 
së Konventës për shkak të një vendimi gjyqësor të Gjykatës në një çështje 
civile mund të ketë pasoja praktike dhe ligjore për palët e tjera në procedurë 
civile dhe për zbatimin e të drejtave të tyre. Ky problem është veçanërisht 
akut në rastin e aplikimeve kundër Shteteve, sistemi ligjor i të cilit (si ajo në 
Ukrainë) lejon rihapjen e procedurave civile pas një vendimi të Gjykatës.
Duhet të theksohet këtu se, në vendimin Ruiz-Mateos k. Spanjës (23 

qershor të vitit 1993, Seria A nr. 262), Gjykata shqyrtoi të drejtën e personave 
në fjalë për t’u dëgjuar në procedurat e rishikimit kushtetues. Çështja lindi në 
kontekstin e marrëdhënieve ndërmjet procedimeve civile dhe procedurave 
të rishikimit kushtetues. Në këtë rast një gjykatë spanjolle, në rrjedhën e një 
mosmarrëveshje civile, prezantoi një pyetje paraprake në Gjykatën Kushtetuese 
për kushtetutshmërinë e legjislacionit të zbatueshëm. Gjykata konstatoi shkelje të 
Konventës për arsye se, në procedurën për shqyrtimin konkret të legjislacionit në 
Gjykatën Kushtetuese, autoritetet spanjolle nuk i kishin siguruar njërës prej palëve 
në procedurë civile të drejtën për paraqitjen e vëzhgimeve lidhur me qëndrimin e 
palës kundërshtare në lidhje me çështjen e kushtetutshmërisë së një statuti (§ 67).
9.  Është e pamohueshme se procedura me të cilën Gjykata shqyrton ankesat e 

kërkuesve, ka shumë karakteristika të veçanta dalluese nga procedurat para 
gjykatave të brendshme supreme. Ndërsa një vendim i Gjykatës mund të 
jetë i rëndësishëm në lidhje me zbatimin e të drejtave të palëve të tjera në 
procedimet e brendshme, ajo nuk përcakton të drejta ose detyrime me ndikim 
të drejtpërdrejtë tek Palët Kontraktuese. Megjithatë, duke pasur parasysh 
se në situatat me palët e treta ndikohen  shpesh nga rezultati i procedurës 
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para Gjykatës, si në qasjen e marrë në rastin e Ruiz-Mateos në kontekstin e 
marrëdhënieve ndërmjet procedimeve civile dhe procedimeve për shqyrtimin 
e legjislacionit të marrë të vërtetë në kontekstin e marrëdhënieve ndërmjet 
procedurave të brendshme civile dhe procedurës para Gjykatës Evropiane të 
të Drejtave të Njeriut.
Konventa nuk garanton lidhur me  palët e tjera që janë të interesuara për 

proceset e brendshme  të vendimit gjyqësor të kundërshtuar të drejtën për t’u 
dëgjuar nga Gjykata. Është e vërtetë se në bazë të nenit 36 § 2 të Konventës, që 
plotësohet me Rregullën 44 § 3 të rregullores së Gjykatës, Kryetari i Dhomës 
mund të, në interes të administrimit të duhur të drejtësisë, autorizojë ose të ftojë 
çdo person në fjalë që nuk është kërkues të paraqesë komente me shkrim ose, në 
raste të veçanta, për të marrë pjesë në seancën dëgjimore. Gjykata ndonjëherë 
e përdor këtë mundësi, në mënyrë të veçantë në rastet që kanë të bëjnë me të 
drejtën familjare. Këtë qasje të përshtatur e konsideroj të pamjaftueshme, si 
opsioni i lënë në diskrecionin e kryetarit të Dhomës, për të dëgjuar pikëpamjet e 
një personi të interesuar nuk barazohet me garancinë e të drejtës për t’u dëgjuar. 
Kjo nuk përdoret gjithmonë lidhur me të drejtat e palëve të treta.

Kur mblidhemi për rastet që kanë të bëjnë me shkeljet e Konventës në 
procedurat civile ose që rrjedhin nga një vendim gjyqësor në një çështje civile, 
unë gjithmonë pyes veten nëse palëve të tjera të interesuara nuk duhet t’u jepet 
e drejta të paraqesin vëzhgimet në Gjykatë. A është e drejtë për të dhënë një 
vendim pa u dëgjuar palët e tjera të interesuara? Duke siguruar që ata kanë të 
drejtë të dëgjohen jo vetëm që të japin ndikim më të madh në parimet e drejtësisë 
procedurale, por në shumë raste të japin një pamje më të gjerë në çështjet në 
shqyrtim.

Duke pasur parasysh zhvillimet e jurisprudencës të përmendura më lart, 
rregullat e zbatueshme për procedurën e shqyrtimit të kërkesave nga Gjykata 
nuk diskutojnë shkallën e mjaftueshme të legjitimitetit procedural mbi vendimet 
e dhëna. Kundër këtij situate, është koha për të riparë procedurën para Gjykatës 
për ta përshtatur më mirë me kërkesat e drejtësisë procedurale.



Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut
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Në çështjen Couderc dhe Hachette Filipacchi Associés k. Francës,
Gjykata Evropiane e të Drejtave Te Njeriut, ulur si Dhome e Madhe e përberë nga:

Dean Spielmann, Kryetar, 
Josep Casadevall, 
Işıl Karakaş, 
Khanlar Hajiyev
Päivi Hirvelä, 
Mirjana Lazarova Trajkovska, 
Ledi Bianku, 
Julia Laffranque, 
Paulo Pinto de Albuquerque, 
Erik Møse, 
Helen Keller, 
André Potocki,
Aleš Pejchal 
Johannes Silvis,  
Valeriu Griţco, 
Robert Spano, 
Branko Lubarda, gjyqtarë
dhe Søren Prebensen, Kancelar i Dhomës së Madhe

Pas shqyrtimit me dyer të mbyllura,  me 15 Prill 2015 dhe ne 19 Tetor 2015,
Ka dhënë gjykimi si ne vazhdim:

PROCEDURA
1.  Çështja e ka zanafillën në ankimin (nr. 40454/07) kundër Republikës së Francës 

depozituar në Gjykatë sipas nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të 
Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga Znj. Anne-Marie Couderc, një 
shtetase franceze, dhe Hachette Filipacchi Associés, një kompani e inkorporuar 
sipas ligjit francez (“ankuesit/kërkuesit”), më 24 gusht 2007.

2.  Ankuesit u përfaqësuan nga Znj. de Perçin, e dhomës së avokatisë Paris. 
Qeveria franceze ( “Qeveria”) u përfaqësua nga Co-Agjenti tyre, Z. de 
Bergues, Zëvendës Drejtor i Çështjeve Ligjore në Ministrinë e Punëve të 
Jashtme dhe Zhvillimit Ndërkombëtar.

3.  Ankuesit pretendonin se ka pasur një shkelje të pajustifikuar të drejtës se tyre 
për lirinë e shprehjes (neni 10 i Konventës).

4.  Kërkesa u caktua seksionit të pestë të Gjykatës (Rregulli 52 § 1 të rregullores 
së Gjykatës). Më 13 maj 2014, Dhoma e atij seksioni e përbërë nga gjyqtarët: 
Mark Villiger, Angelika Nußberger, Boštjan M. Zupancic, Ann Poëer-Forde, 
André Potocki, Paul Lemmens dhe Helena Jäderblom, si dhe të Claudia 
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Ëesterdiek, kancelar i seksionit, shpalli kërkesën të pranueshme dhe dha një 
vendim. Më 11 shtator 2014, Qeveria ka kërkuar, në përputhje me nenin 43 të 
Konventës, që çështja t’i kalojë Dhomës së Madhe. Më 13 tetor 2014, kolegji 
i Dhomës së Madhe pranoi atë kërkesë.

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

6.  Ankuesit dhe Qeveria paraqitën vërejtje të mëtejshme me shkrim mbi themelin 
(Neni 59 § 1 i rregullores së Gjykatës). Përveç kësaj, komentet e palës së tretë 
janë pranuar nga Qeveria e Monakos dhe nga organizata joqeveritare Media 
Iniciativa mbrojtjes ligjore, e cila ishte autorizuar nga kryetari i Dhomës së 
Madhe për të marrë pjesë në procedurë (Neni 36 § 2 të Konventa dhe Rregulli 
44 § 3).

7.  Një seancë u zhvillua në publik në Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, 
Strasburg, më 15 prill 2015 (Rregulli 59 § 3).
U shfaq para Gjykatës:

(a)  për Qeverinë 
Z.G. de Bergues Zëvendës Drejtor i Çështjeve Ligjore në Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe Zhvillimit Ndërkombëtar,     Co-Agjent, 
Znj. E. Jung, 
Znj. P. Rouault-Chalier, 
Znj. C. Fabre, 
Znj. T. Jeëcsuk, këshilltar;
(b) për Aplikantët

Znj. M.-C. de Percin, e Zyrës së Avokatisë Paris, këshilltar.

Gjykata dëgjoi deklaratat e Znj. de Percin dhe Z. de Bergues.

FAKTET
RETHANAT E CESHTJES

8. Aplikantët janë drejtori i botimit dhe kompania e botimit te revistës javore 
franceze “Paris Match”. Zonja Anne-Marie Couderc ka lindur në 1950 dhe 
jeton në Levallois-Perret. Kompania Hachette Filipacchi Associés ka zyrën e 
saj të riregjistruar në Levallois-Perret.

A.  Baza faktike e çështjes
9. Më 3 maj 2005, gazeta britanike Daily Mail publikoi një artikull me titull 

“A është ky djalë trashëgimtar i Monakos?”, Duke e përshkruar dhënien e 
informacioneve shpjeguese nga një grua, Znj, Coste, e cila deklaroi se babai 
i djalit të saj ishte Albert Grimaldi, i cili ishte princi në fuqi i Monakos (këtej 
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e tutje, “Princi”), pas vdekjes së babait të tij më 6 prill të vitit 2005. Artikulli 
përmend një botim të ardhshëm në Paris Match, dhe  flet për elementet e saj 
kryesore. Ai u shoqërua nga tre fotografi, njëra prej të cilave tregon Princin 
ku mban fëmijën në krahë dhe u shkruan “pasardhësi i tij në fron? Princi 
Albert me Aleksandrin”.

10. Në të njëjtën ditë, duke qenë i informuar se një artikull ishte gati për të dalë 
në Paris Match, Princi Albert njoftoi aplikantët të mos ta botojnë atë.

11. Më 4 maj 2005, Revista javore gjermane Bunte publikoi intervistë me Znj. 
Coste. Kopertina e revistës ishte titulluar “Prinz Albert ist der Vater meines 
Kindes” ( “Princi Albert është babai i fëmijës tim”). Kjo u ilustrua nga dy 
fotografi të Princit: në njërën prej tyre ai u fotografua së bashku me znj. 
Coste, dhe në anën tjetër e ka mbajtur fëmijën në krahë.

12. Në faqet e internetit të ndryshme në të njëjtën ditë kaloi lajmi. Në Francë, 
informacionet nga artikulli Paris Match janë përfshirë në një artikull në faqen 
e radio stacionit RTL dhe faqen e internetit me titull “Le Prince Albert II 
aurait un fils, silence au Rocher” ( “Princi Albert II i dyshuar të ketë një djalë, 
asnjë koment nga Monako”). Nga ana e saj, kanali LCI botoi një artikull të 
titulluar “Albert : la rumeur d’un fils” ( “Albert: thashethemet për një djalë”) 
në faqen e saj të internetit. Lajmi gjithashtu u shfaq në faqen e internetit të 
MEDEF (Konfederata Franceze e Biznesit) në Internet, si vijon: “L’enfant 
caché du prince Albert de Monaco : selon certains journaux britanniques et 
allemands, Albert de Monaco serait le papa d’un petit garçon de 19 mois” 
(“Djali i fshehtë i Princit Albert: sipas disa gazetave të caktuara britanike dhe 
gjermane, Albert i Monakos është babai i një djali 19-muajsh”).

13. Më 5 maj 2005, pavarësisht nga njoftimi Princit për të mos e botuar, revista 
javore Paris Match botoi një artikull në edicionin e tij nr. 2920, të paraqitur 
në kopertinën e revistës nën titullin “Albert i Monakos: Alexandre, fëmijës 
i fshehtë” (“Albert de Monaco: Alexandre, l’enfant secret”), ilustruar me 
një fotografi të vogël që tregon Princin me fëmijë në krahët e tij. Artikulli, 
i publikuar në faqet 50-59 të revistës, i përbërë nga një intervistë me Znj. 
Coste, e cila iu përgjigj pyetjeve të bëra nga një gazetar dhe deklaroi se babai 
i djalit të saj Alexandre, i lindur më 24 gusht 2003, ishte Princi. Në mënyrë 
të veçantë, intervista përshkruan rrethanat në të cilat Znj. Coste kishte takuar  
Princin, marrëdhënien e tyre intime, ndjenjat e tyre, si dhe mënyrën në të 
cilën Princi kishte reaguar ndaj lajmit të shtatzënisë së zonjës Coste dhe si 
ishte sjelle ndaj fëmijës ne lindje dhe të më pas.

14. Pasazhet përkatëse të kësaj interviste si në vijim:
“Paris Match: Kur e keni takuar Albertin e Monakos?
Nicole Coste: Tetë vjet më parë, në një fluturim te bukur në Paris ... Para 

uljes ai kërkoi numrin tim të telefonit. Dy javë më vonë unë marr një mesazh në 
celular im ...
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 ... Ai donte të më ftonte në Monako ... unë shkova atje ne fundjavën në vijim 
... Kaluam një natë shumë të intime pranë njëri-tjetrit, ajo ishte shumë romantike! 
Pas kësaj fundjave ai më morri për të më thënë se kishte pasur një kohë shumë të 
këndshme dhe se ai donte të më shihte prapë.

Me kalimin e muajve, unë rashë shumë në dashuri. Kam kaluar fundjavën në 
Monako. Ai më mori kudo me të kur ai nuk kishte detyrë zyrtare ...

...
Kam pasur përshtypjen se diçka po ndodhte. Ai nuk foli për ndjenjat e tij, por 

kam dëgjuar rrahjen e tij të zemrës. Ka shenja që nuk mund të  gabohen, kur jeni 
në krahët e dikujt ... Ai nuk më tha asgjë mua dhe unë nuk e pyeta atë. Por ai sillej 
mire me mua dhe gjestet ndaj meje, madje edhe në publik, madje edhe para grave 
të tjera të reja. Unë mendoj se ai e vlerësoi dashurinë time. Ai u tha miqve të tij 
se unë kam qenë shumë e dashur, dhe se ai i pëlqente anën time të nënës. Për sa 
mendoj, ai me kishte prekur zemrën.

P.M. A takoheshit shpesh?
N.C. Për pesë vitet e para kam shkuar në Monako rreth një herë në muaj ... 

Ndonjëherë ai me merrte mua bashkë në ngjarjet zyrtare, si Music Aëards apo 
turnet e tenisit...

P.M. A keni takuar ndonjëherë babain e tij, Princin Rainier?
N.C.  Po. Në një darkë me rreth njëzet mysafirë; Albert më tha se ne nuk 

mund të shkojnë së bashku, pasi babai i tij [do të jetë] atje. Në pasdite, ai në 
mënyrë indirekte bëri deklaratën e tij të dashurisë, duke i thënë një miku para të 
gjithëve ‘Kujdesu mirë për Nicole. Unë jam shumë i dhënë pas saj. Dhe më pas 
më puthi...

P.M. Çfarë te tha për bisedën e tij me babain e tij?
N.C. Ne folëm për të ditën e nesërme. Ishte bere pak i çuditshëm. Unë u 

shqetësova. “Unë kam qenë duke menduar”, tha ai. “Unë besoj se është më mirë 
në qoftë se ne qëndrojnë miq.”

P.M. Si keni reaguar?
N.C. ... Unë po qaja. I telefonova atij për të mësuar në qoftë se ishte me të 

vërtetë fundi. “Në qoftë se ti do ishe  në situatën time, çfarë do të beje?” Ai u 
përgjigj: “Unë do të pres. Jo për kohë të gjatë, por unë do të pres ...”...

P.M. Duket sikur diskutimi i Albert me babain e tij ishte një pikë kthese në 
marrëdhëniet tuaja.

N.C. Është e vërtetë, marrëdhënia u përkeqësua pas kësaj. Në të njëjtën kohë, 
megjithatë, ai duket të ketë pasur frikë ndaj marrjes së vendimit; ai hezitoi, duke 
marrë një hap përpara dhe dy hapa mbrapa ...
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... Albert nuk është dikush që shpreh ndjenjat e tij ose që argumenton. Ai ka 
një sens të mirë të humori. Pata përshtypjen se ai ende kishte ndjenja. Ne pamë 
njëri-tjetrin pak a shume njëlloj shpesh si më pare, por për pak kohë, një ditë në 
vend të tre. Pata përshtypjen se ai ishte frikësuar se do të afrohej së tepërmi. Në 
dhjetor 2002 donte të festonte ditëlindjen time ... së bashku. Ai sugjeroi që unë 
të veja në Monako ... ne shkuam [jashtë] për një pije. Kishte shumë gra të reja që 
vijnë deri tek ai, dhe unë bëra të ditur se unë nuk isha e lumtur për këtë. Me të 
kthyer në banesë, u dashuruam përsëri, diçka që unë nuk e doja atë natë. Mbrëmja 
më kishte mërzitur.

P.M Atëherë mbetët shtatzënë?
N.C. Po. As ai dhe as  se kishim planifikuar atë. Unë kam qenë duke marrë 

masa ... Kur pashë Albert më 11 dhjetor kam pasur zemrën e lënduar. I thashë: 
“Në qoftë se unë jam shtatzënë, çfarë do të bëjmë?” Ai u përgjigj: “Në qoftë se 
je shtatzënë, duhet ta mbash atë”. Ai tha nga zemra. Ai menjëherë filloi duke 
menduar për emrat e djemve, dhe unë po gjeja emra vajzash, pasi unë tashmë 
kisha dy djem. Ai tha: “Unë jam duke u përpjekur për të menduar për emrat e 
djemve – vetëm djem di te besh ti”...!

Menjëherë pas kësaj, kam pasur një test pozitiv shtatzënie ... kam kërkuar që 
ai të marri një vendim shumë shpejt ... Unë kam qenë në dijeni të asaj që çfarë një 
fëmijë përfaqësonte për Albert, duke pasur parasysh pozitën e tij. Sipas mendimit 
tim, i takonte atij për të vendosur ... Ai më tha: “Mbaje. Do te kujdesem unë për 
gjërat. nuk do të mungoje asgjë. Unë nuk premtoj të martohem me ju, por mbani 
atë dhe mos u bëni merak: Unë do ta sjell atë në familje pak nga pak. Unë do doja 
ta mbaja lajmin për vete për momentin. Personi i vetëm që duhet t’ja them është 
këshilltari im dhe shoku i fëmijërisë, të cilin ju e njihni mirë”.

P.M. A kontaktoi me ju gjate shtatzënisë?
N.C. Nga koha në kohë. Ai më foli me shumë mirësi. Pastaj një ditë ai erdhi 

për të me parë mua në Paris me këshilltarin e tij ... isha shtatzënë tre muaj”. Ai 
duket se kishte ndryshuar mendjen e tij, por për mendimin tim ishte tepër vonë. 
Këshilltari tha “A e kupton se në qoftë se ky është një djalë, ata do të përdorin atë 
për të parandaluar Albert për të marre fronin, dhe fëmija do të jetë në gjendje për 
të kërkuar fronin?” Unë u befasova se ai ishte duke shkuar në gjëra që janë vetëm 
detaje për mua. Unë nuk isha duke menduar për këto pyetje ... është e qartë për 
mua se një fëmijë i lindur jashtë martese nuk mund të marrë fronin.

P.M. Çfarë ndodhi më pas?
N.C. kam mësuar se isha duke pritur një djalë. Unë isha shumë e shqetësuar 

... e pyeta nëse ajo do ti vështirësojë gjërat në qoftë se ishte një djalë ... “Jo, jo më 
shumë se nëse do të ishte një vajzë.” Ai e vuri dorën e tij në barkun tim dhe kemi 
diskutuar emra përsëri...
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...
Kur isha shtatzënë pesë muajsh “, e thirra. Ai nuk u soll në mënyrën siç 

e kishte zakon me mua, kuptova se diçka kishte ndodhur dhe se ai donte për 
t’i jepte fund marrëdhënies. Ai tha: “Kam pyetur për këshilla. E kam menduar 
shumë, fëmija është i pamundur”.

...
Unë shkova për të parë një avokat, i cili njoftoi avokatin e Albert. Alberti 

më thirri menjëherë, dhe ishte shumë i mërzitur: “ti më fute në kurth ...” Ai foli 
me mua sikur atij ti kishin fshire trurin. Isha shtatzënë tetë muaj”, dhe u mbeta 
shtatzënë gjashtë vjet pas takimit tonë të parë. Unë do të kisha pasur mundësi të 
shumta për të ngelur shtatzënë.

P.M. Si ishte lindja?
N.C. 24 gushti i vitit 2003 nuk është kujtimi im më i lumtur. Unë kam qenë 

shumë  vetëm. Në ditën që kam lënë spital, unë u vizitova nga një laborator 
francez, miratuar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore zvicerane, për ADN-në nga 
djali im. Që u organizua nga këshilltari i tij.

...
Dy fëmijët e mi të tjerë  ende nuk e dinin se kush është babai i vëllait të tyre 

të vogël... Alexandre ishte duke fjetur në dhomën e gjumit, në një krevat fëmijësh 
... Ai vuajti nga astma dhe u shtrua në spital për gjashtë javë ... kam pasur për ta 
zgjidhur këtë vetëm, pa askënd që ti besoja.

...P.M. Kur e pa Alexandre për herë të parë?
N.C. Dy muaj e gjysmë pas lindjes së tij ... gjëja më e rëndësishme për mua 

ishte qe Alexandre të njihet. Ishte jashtë diskutimit që fëmija im nuk do të kishte 
një baba. Kështu ja kam shpjeguar atyre. Për mua, mosnjohja do të ishte baza e 
vetme për të çuar gjërat në gjykatë. Kjo ishte për Albert për të organizuar gjërat 
në mënyrë që ky fëmijë i vogël të ketë pasur një jetë pak a shumë normale, edhe 
në qoftë se, në fillim, kishte qenë e nevojshme për të fshehur atë. Por unë nuk 
dua që ai të rritet në errësirë. Kam menduar vetëm për këtë, dhe jo për faktin se 
ai përfaqësonte një trashëgimtar të mundshëm. Ndërkohë, Alberti paguante një 
shumë çdo tre muaj që unë ende i marr.

P.M. Çfarë ndodhi më pas?
N.C. Meqë nuk i besoja avokatit tim më gjatë, kam kontaktuar një tjetër, për 

të cilin unë shpjegova  se e vetmja gjë që vlen është që Albert të njohë djalin e tij. 
Sipas mendimit tim, mosnjohja e fëmijës arrin të mohojë rrënjët e tij ...

...
P.M. A e kuptoi Albert rëndësinë qe kishte për ty njohja e fëmijës?
N.C. Në fund po, për gëzimin tim të madh, më 15 dhjetor 2003 ai organizoi 

një takim në zyrën e noterit, me këshilltarin e tij ...
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P.M. Çfarë ka ndodhur gjatë takimit në zyrën e noterit?
N.C. Alber nënshkroi aktin e njohjes. Ai e bëri atë nga respekti për mua, duke 

dhënë udhëzime se ky akt do te regjistrohet pas vdekjes së të atit.

P.M. A keni një kopje të këtij akti të njohjes?
N.C. Nuk është ndonjë letër, unë vetëm kam numrin e regjistrimit të veprës. 

Kam pyetur noterin disa herë për një certifikatë ku thuhet se ai kishte një dokument 
në lidhje me djalin tim. Me tha “Më vonë.” Pas funeralit te Rainier e kontaktova 
noterin përsëri, duke kërkuar që ndërmarrja e Albert të vërtetohet, dhe se njohja 
zyrtare e atësisë së birit tonë të regjistrohen në regjistrin e lindjeve dhe vdekjeve. 
Përsëri, noteri më tha se mund të presë ... Unë edhe një herë kërkova një kopje të 
veprës. Ai refuzoi ...

P.M. Po në lidhje me banesën tuaj? A e ndryshove atë?
N.C. ... Kam gjetur një shtëpi në prill të vitit 2004.

P.M. Kujt i përket kjo?
N.C. Një kompanie qe investon në prona (një SCI). 50% të aksioneve janë në 

emër të Aleksandre...

P.P. Cilat janë kontaktet që keni pasur me Albert pas takimit të tij tek noteri?
N.C. kam kërkuar atë për të parë djalin e tij rregullisht, si dhe të bëjë njoftim 

për lindjen e tij. Ai e ka bërë këtë ... Në një nga vizitat e tij, i thashë “Vetëm për 
shkak se ne kemi pasur një fëmijë, nuk do të thotë se çdo gjë duhet të përfundojë 
mes nesh”. Ai u përgjigj: “Për momentin, unë preferoj që të përfundojnë gjërat, 
sepse në qoftë se ne vazhdojmë ne do të përfundojmë me një fëmijë të dytë!

...
P.M. Pse keni vendosur të flisni në publik?
N.C. Unë ju kam dhënë tashmë disa arsye. Dua Alexandre të rritet normalisht, 

me një baba. Dua gënjeshtrat që të ndalen. Për pjesën time, unë jam ngopur me 
gënjeshtra, duke u fshehur dhe duke kaluar për dashnoren e miqve të tij. Për 
shkak të kësaj heshtjeje, unë nuk kam një identitet dhe unë jetoj pothuajse si një e 
jashtëligjshme. Unë jam e frikësuar për shëndetin psikologjik te djalit tim. Do të 
doja ta pagëzoja sa më shpejt të jetë e mundur, me certifikatën e lindjes të hartuar 
në mënyrë korrekte. Përveç kësaj, unë e kuptoj se ka zëra që shkojnë rreth në 
lidhje me këtë fëmijë, dhe unë dua që e vërteta të rivendoset, në mënyrë që dy 
vëllezërit e tij më të mëdhenj të kenë një imazh dinjitoz të nënës së tyre.

... “
15. Kjo intervistë u ilustrua me pesë fotografitë te Princit me fëmijën dhe tre të 

Princit me Znj.  Coste. Në mënyrë të veçantë, një me dy faqe (faqet 50 dhe 
51) konsistoi në një fotografi të Princit ku mban fëmijën në krahë, me titull 
“Alexandre “është djali i Albert thotë nëna e tij”, e ndjekur nga ky tekst:
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“Një djalë i vogël i cili e di se si për të thënë vetëm dy fjalë: babë dhe nene. 
Një djalë i vogël i cili nuk duket i shqetësuar nga diferenca e madhe mes dy 
kulturave nga të cilat ai vjen. Emri i tij është Alexandre, emri i një pushtuesi, emri 
i një perandori. Ai u lind në Paris më 24 gusht 2003. Nëna e tij kërkon që ai te 
mos rritet në mënyrë klandestine, “në errësirë”. Për këtë arsye, ajo tani është duke 
zbuluar ekzistencën e tij, e cila nuk përbën kërcënim për ndonjë republikë apo 
ndonjë dinasti. Sepse në Togo, vendi i familjes së  nënës së tij, të gjithë fëmijët, 
nëse janë apo jo të lindur ligjërisht në çiftet e martuara, kanë të drejtë për një 
baba zyrtar. Për momentin, djali i vogël me kaçurrela te zinj nuk është i interesuar 
të dijë nëse është një princ apo jo. Nëna e tij vetëm do qe ai te jetë i lumtur. Ka 
tashmë një mbret në shtëpi ... atë.”

Fotografia është shoqëruar edhe nga shkrimi i mëposhtëm:
“Sovrani 47-vjeçar  i Monakos nuk kishte qenë i njohur të ketë ndonjë 

marrëdhënie afat-gjatë. Sot Nicole Coste, një zonjë me të cilin ai u takua tetë vjet 
më parë, pretendon se ata kanë pasur një djalë. “

“Ai kurrë nuk ka qenë i qeshur kështu më pare: Princi Albert dorëzohet ndaj 
bukurive te Alexandre.”
16. Katër fotografitë e Princit ku mban fëmijën në krahë janë publikuar në faqet 

52, 53, 56 dhe 57, dhe janë shoqëruar edhe nga shkrimet dhe / ose nën-tituj. 
Në veçanti, në shkrimin në faqen 52 thuhet “mirëdashja, butësi dhe durim, 
fjalët kyçe për një princ që do fëmijët”, dhe në faqen 53, “Princi ka pasur 
gjithmonë një pike te dobët për fëmijët” dhe “Albert, president i Komitetit 
Olimpik Monegasque, i veshur me një këmishë Olimpiade, me Alexandre në 
krahët e tij”. Në vijim nën-titulli u shfaq në faqet 56 dhe 57: “Alexandre në 6 
muaj. Ai tashmë është duke u përpjekur për të qëndruar në këmbë. Kjo është 
një nga takimet e tij te para me Albert. Ai fle në dhomën e nënës së vet. Nicole 
dhe tre bijtë e saj kanë lëvizur tashmë në një banesë në Lagjen 16 të Parisit.”
Së fundi, tre fotografitë e Princit me Znj. Coste u botuan në faqet 58 dhe 59. 

Fotografia në faqen 58 shkruan si më poshtë:
“Ata u takuan në një fluturim të bukur në Paris, Nicole ishte një stjuardese. 

Ajo kishte lënë Lome, në Togo, tetë vjet më parë, afër moshës 17. “Në vendin 
tim, një baba do të kishte detyruar djalin e tij për të njohur fëmijën e tij.”

Fotografitë në faqen 59 kishin nën-titullin si më poshtë:
“Nicole gjithashtu mori pjesë në aktivitetet zyrtare. Në maj të vitit 2001 ajo 

ishte në të djathtë të princit ndërsa ai priste këngëtarin Yannick në Monte-Carlo 
Music Awards.”
17. Më 10 maj 2005 Znj. Coste lëshoi   një deklaratë që tregon se ajo kishte rënë 

dakord për të dhënë një intervistë për Paris Match, për botim në edicionin e 
5 majit 2005, kishte rilexuar me kujdes formulimin e tij, dhe kishte dorëzuar 
vetë fotografitë që tregojnë princin me Alexandre. Ajo saktësoi se ajo kishte 
marrë ato fotografi, dhe se ajo e kishte marrë me pëlqimin e plotë te Princit. 
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Ajo lëshoi   një deklaratë të mëtejshme që tregon se ajo kishte dorëzuar këto 
fotografi për mediat për publikun pa pagesë. Ajo shtoi se djali i saj është 
njohur para një noteri, që në dokument noterial ishte nënshkruar më 15 
dhjetor 2003 dhe se ai kishte rënë dakord në atë datë që vepra do të dërgohej 
në bashkinë e Lagjes 14 të Parisit, menjëherë pas vdekjes se Princit Rainier. 
Ajo tha se ajo kishte tentuar, me të gjitha mjetet miqësore, për të gjetur një 
kompromis me avokatin e princit, dhe se ishte fakti se Princi kishte dështuar 
për të nderuar ndërmarrjen e tij e cila e kishte detyruar atë për të sjellë çështjen 
në vëmendjen e publikut. Në lidhje me mediat, ajo tha: “Ata kanë ndihmuar 
vetëm djalin tim dhe veten time që të njihet Alexandre zyrtarisht”.

B.  Procedurat para gjykatave Franceze
18. Më 19 Maj 2005, duke pasur parasysh se publikimi i artikullit në Paris Match 

ka ndërhyrë me të drejtat e tij në jetën private dhe në mbrojtjen e imazhit të tij, 
Princi solli procedura kundër aplikantëve, në bazë të nenit 8 të Konventës dhe 
nenet 9 dhe 1382 te Kodit Civil, duke kërkuar dëmshpërblim nga kompania 
botuese dhe një urdhër që të publikojë vendimin e gjykatës në kopertinen e 
revistës dhe ka kërkuar që vendimi i gjykatës mund të përmbarohet menjëherë.

19. Më 29 qershor 2005 Gjykata e Larte në Nanterre (“TGI”), urdhëroi kompaninë 
Hachette Filipacchi Associés për të paguar Princit 50,000 euro (EUR) dëme 
jo pasurore. Ai gjithashtu urdhëroi që detajet e gjykimit të jenë të shtypura 
në të gjithë ballinën e revistës, me shpenzimet  botuese dhe një me titull 
“Vendimi i Gjykatës kundër Paris Match, me kërkesën e Princit Albert II të 
Monakos”. Gjykimi ishte menjëherë i ekzekutueshëm.

20. TGI vuri në dukje, në veçanti, që nga faqja e parë e tutje, revista ka zbuluar 
atësinë e Princit jashtë martese, me titull “Albert i Monakos: Alexandre, 
fëmija sekret”, i shoqëruar nga një fotografi që tregon atë që mban fëmijën 
. Ai gjithashtu vuri në dukje se artikulli i marrë me çështjen e Princit ishte i 
gjatë dhjetë faqe brenda revistës, me anë të një interviste, në të cilën pyetjet 
Znj. Coste për të diskutuar marrëdhëniet e saj me Princin, ndjenjat e çiftit, 
jetën private dhe reagimet  e Princit dhe njohja e fëmijës përpara një noteri. 
Ai theksoi se revista kishte zgjedhur qëllimisht fotografi të shumta, të marra 
në kuadër të intimitetit të jetës private te protagonistëve, për të ilustruar dhe 
të japi mbështetje për zbulimin, dhe se këto fotografi ishin të shoqëruara nga 
shkrime te vetë revistës, të cilat gjithashtu përmendnin jetën dashurore të 
Princit dhe rrethanat në të cilat ai u takua me të intervistuarin, duke analizuar 
sjelljen e tij dhe reagimet e tij ndaj vajzës dhe fëmijës, dhe duke spekuluar për 
ndjenjat e tij në lidhje me këtë fëmijë sekret.

21. TGI u shpreh se gjithë artikulli, përfshirë fotografitë shoqëruese, ra brenda 
sferës intime te dashurisë dhe jetës familjare dhe se nuk shqetësohej për 
ndonjë debat me interes të përgjithshëm. Ajo shtoi:
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“... Ngjitja ne fron nga pretenduesi, në fronin e Principatës së Monakos nuk i 
heq atij të drejtën për mbrojtjen e jetës së tij private, as të drejtën e tij për mbrojtjen 
e imazhit të tij në fytyrën e thashethemeve të thjeshta që kanë të bëjnë me statusin 
civil të një fëmije, i cili nuk mund në asnjë rast të shërbejë si një pretekst legjitim 
për dhënien e informacionit publikut kurioz për jetën e figurave publike, ndjenjat 
e tyre dhe sjelljen e tyre private, me qëllim të mbulimit mediatik në faqet e një 
gazete e cila me gjithë seriozitetin nuk mund te marre vendin e sallës së gjyqit, 
aty ku të drejtat e fëmijëve janë të mbrojtura me ligj, pa paragjykuar ato të grave;

Artikulli i kontestuar, i cili trajton thashethemet në mënyrë të bujshme, si 
në formulimin e saj dhe përmes fotove shoqëruese - të cilat janë krejtësisht të 
parëndësishme në atë që ato kontribuojnë në ndërhyrje me jetën private – është 
një shkelje e rëndë dhe e qëllimshme te drejtave themelore të personalitetit të 
paraqitësit të kërkesës, ky i fundit i ka përcjellë në mënyrë specifike përmes një 
procesi ekstra-gjyqësor kompanisë botuese kërkesë për të respektuar këto të 
drejta më 3 Maj 2005 ... “
22. Ankuesit apeloi kundër këtij aktgjykimi.
23. Në një njoftim për shtyp të datës 6 korrik 2005 Princi pranoi publikisht se ai 

ishte babai i Alexandre.
24. Më 13 korrik 2005, Gjykata e Apelit të Versajës ka pezulluar ekzekutimin 

e menjëhershëm të vendimit të TGI në lidhje me qëllimin për të publikuar 
vendimin e gjykatës.

25. Më 24 Nëntor 2005, Gjykata e Apelit të Versajës dha vendim. Ajo vuri 
në dukje se, me anë të intervistës me Znj. Coste, artikulli i kundërshtuar 
fokusohet në zbulimin e lindjes se fëmijës, i cili është prezantuar si i lindur 
nga marrëdhënia intime mes të intervistuarës dhe Princit nga 1997 e tutje. Ai 
gjithashtu vuri në dukje se edhe pse ky i fundit mund te ketë bërë një deklaratë 
që njihte fëmijën në zyrën noteriale - që është, në kushte të zgjedhur qëllimisht 
e konfidencialitetit - nga koha kur artikulli u publikua, kjo deklaratë nuk ka 
dhënë të rritet në një shënim në kufirin e certifikatës së lindjes së fëmijës, me 
rezultat që lindja e tij dhe identiteti i babait të tij ka mbetur i panjohur për 
publikun.

26. Gjykata e Apelit deklaroi gjithashtu se dashuria e një personi, jeta dashurore 
apo jeta familjare dhe çështjet e atësisë dhe amësisë mbeten në sferën e 
jetës private dhe janë të mbrojtura nga neni 9 i Kodit Civil dhe të nenit 8 
të Konventës, dhe se këto dispozita nuk bene asnjë dallim midis personave 
anonimë dhe figurave publike, pavarësisht funksioneve te tyre civile, politike 
apo fetare. Ajo vuri në dukje, megjithatë, se ky parim lejon një përjashtim 
kur faktet e zbuluara mund të çojnë në një debat për shkak të ndikimit ose 
pasojave te tyre të mundshme ne statusin apo funksionin e personave në 
fjalë, në të cilin rast detyrimi për të dhënë informacion mer përparësi mbi 
respektimin e jetës private.
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27. Ajo ka arsyetuar si më poshtë:
“Duke pasur parasysh se fakti qe Albert Grimaldi kishte fëmijë që kurrë nuk e 

kishte qenë e njohur publikisht, se Kushtetuta Monegasque e bën të pamundur për 
një fëmije të lindur jashtë martese për të aderuar në fron dhe se Albert Grimaldi 
kurrë nuk kishte miratuar zbulimin e atësisë së tij të mundshme të fëmijës së 
Znj. Coste, pasi më 3 maj 2005 ai i kishte përcjellë Hachette Filippachi Associés 
kundërshtimin e tij ndaj publikimit të këtyre fakteve, del se Hachette Filipacchi 
Associés qëllimisht ka shkelur dispozitat e nenit 9 të Kodit Civil dhe të nenit 8 të 
Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut, pa qenë në gjendje për të justifikuar 
këtë vepër në kërkesat inekzistente të raportimit të aktualitetit, legjitimitetin 
e informacionit ose të drejtave të lexuesve të saj për informacion, të cilat nuk 
përfshijnë atësinë sekrete të Albert Grimaldi, edhe në qoftë se ai ishte bërë Princi 
në fuqi i Principatës pas vdekjes së babait të tij në prill 2005;

Kjo ndërhyrje në sferën e tij private, në kuptimin që artikulli jo vetëm ka 
bere te ditur një “sekret”, por gjithashtu përmban shtesa të shumta që rrjedhin 
nga rrëfimet e zonjës Coste në lidhje me rrethanat e takimit të tyre, ndjenjat e të 
paditurit, reagimet e tij më intime, në përgjigje ndaj lajmit të shtatzënisë se zonjës 
Coste dhe qëndrimin e tij ndaj fëmijës gjatë takimeve private në apartamentin 
e saj, nuk mund të justifikohet nga publikimi i njëkohshëm i këtyre fakteve në 
revistën Bunte, ose nga ndikimi i mediave shkaktuar nga përmbajtja e artikullit, 
ose nga fakti se botime të tjera më pas kane përsëritur këto raporte (që ishin 
bërë njohuri publike për faj të kompanisë botuese), ose nga ana e legjitimitetit 
të dyshuar të një zbulimi të tillë, duke pasur parasysh se fëmija nuk kishte status 
zyrtar i cili do të kishte bere lindjen e tij dhe zbulimin e identitetit të të atit një 
subjekt që media dhe në veçanti kompania Hachette Filipacchi Associés, të ishin 
të nevojshme si pjesë e detyrës së tyre për të dhënë informacion, për të sjellë në 
vëmendjen e publikut, ose nga fakti se Albert Grimaldi, u përball - kundër vullnetit 
të tij- me ndikimin e mediave të zbulimit të informacionit në lidhje me jetën e tij 
private që kishte për qëllim për të mbajtur të fshehtë, nëse jo konfidenciale, është 
detyruar të japë një shpjegim publik, ose nga toni i artikullit, i cili, sipas Hachette 
Filipacchi Associés në mënyrë irrelevante specifikon, kishte për qëllim për të 
treguar të paditurin në një dritë veçanërisht pozitive;

Edhe pse fotografitë që tregojnë fëmijën me të paditurin, të cilat shoqërojnë 
artikullin janë marrë nga Znj. Coste me pëlqimin Albert Grimaldit, edhe pse Znj. 
Coste, personi i vetëm që ka përgjegjësi prindërore për fëmijën, ja ka dorëzuar 
Paris Match për botim, mbetet që Albert Grimaldi nuk pranoi botimin e tyre në 
mbështetje të një artikulli që përbën një pushtim të intimitetit të tij, me rezultatin 
se ky publikim është i gabuar... “
28. Gjykata e Apelit arriti në përfundimin se botimi në fjalë ka shkaktuar dëm te 

pakthyeshme Princit në faktin e atësisë së tij, të cilën ai kishte dashur të mbajë 
të fshehtë dhe e cila kishte mbetur në atë mënyrë që nga lindja e fëmijës deri 
në publikimin e artikullit të kontestuar, papritmas, dhe kundër vullnetit të 
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tij, duke bërë gjithçka publike. Konsiderohet se dëmi jo pasuror i shkaktuar 
justifikon një urdhër për publikimin e vendimit të gjykatës, si kompensim 
shtesë, dhe se, duke pasur parasysh natyrën e shkeljes dhe seriozitetin e 
pasojave të tij, një masë e tillë nuk ishte në disproporcion konkurrues me 
interesat e përfshira por e kundërta, ka përfaqësuar dëmshpërblim më të 
përshtatshëm në rrethanat e veçanta të rastit. Për këtë arsye ajo la në fuqi 
vendimin sipas ankesës, përveç në lidhje me kushtet e publikimit të vendimit 
të gjykatës, e cila nuk do te zinte më gjithë kopertinën por vetëm një të tretën 
e saj. Kështu, Gjykata e Apelit ka urdhëruar që një e treta më e ulët e  ballinës 
së numrit të parë të Paris Match që do të publikohet në javën e ardhshme pas 
shpalljes së gjykimit duhet të shfaqë një kuti e bardhë që përmban tekstin 
e mëposhtëm, të shtypur me shkronja të kuqe, dështimi i të cilës çon në 
gjobitjen e shoqërisë ankuese me 15.000 euro, për periodik të publikuar pas 
kalimit të këtij afati: 
“Me një vendim të Gjykatës së Apelit të Versajës e në përkrahje të vendimit 

dhënë nga Gjykata e Larte Nanterre, kompania Hachette Filipacchi Associés 
është përgjegjës për shkelje të privatësinë dhe të drejtës për imazhin e tij të Albert 
II të Monakos në publikimin nr. 2920 të revistës Paris Match, të datës 5 maj 2005, 
në një artikull të titulluar “Albert i Monakos: Alexandre. Fëmija sekret.”
29. Kjo deklaratë është publikuar në kopertinën e edicionit nr. 2955 të revistës, 

datë 5 janar 2006, me një fotografi të Princit. Mbulesa mbante titullin “Albert 
të Monakos. E vërteta është dënuar”, e cila u shoqërua me komentin e 
mëposhtëm:
“Paris Match ka bërë të ditur ekzistencën e djalit të tij, Alexandre. Gjykatat 

kanë dënuar lirinë për të dhënë informacion. Ne kemi marrë mbështetje nga 
shtypi ndërkombëtar në reagim ndaj kësaj.”
30. Përveç kësaj, ankuesit depozituan një ankesë në pikat e ligjit kundër Gjykatës 

së Apelit. Në bazë të tyre ligjore të apelit, kanë zhvilluar argumentet e 
mëposhtme: zbulimi i atësisë së princit sovran ishte një ngjarje e lajmeve 
në lidhje me jetën publike, duke pasur parasysh funksionet e mbajtura 
nga individi në fjalë dhe natyrën e fuqisë së transmetimit trashëgimor në 
Principatën e Monakos; shpërndarja e këtij informacioni ishte e nevojshme 
me qëllim informimin e publikut; botimi i vëzhgimeve dhe shtimet së bashku 
me shpalljen e një ngjarje të lajmeve të tilla si fakti i atësisë së një princi 
sovran ishte e ligjshme, me kusht që këto ishin të parrezikshëm dhe thjesht 
kane shërbyer për të vënë të dhënat në perspektivë; dhe publikimi e fotografive 
të marra brenda familjes, duke ilustruar ngjarjen e lajmeve te  përshkruara në 
artikull, nuk ka qenë i tillë që të ndërhyjë me mbrojtjen e jetës private.

31. Duke u bazuar në nenin 10 të Konventës dhe duke cituar jurisprudencën 
e Gjykatës, kërkuesit argumentuan gjithashtu se publiku ka të drejtë të 
informohet, dhe se kjo e drejtë shtrihet në informacion në lidhje me jetën 
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private të disa figurave publike. Ata konsideronin, në mënyrë të veçantë, që 
vendimi i Gjykatës në rastin e Von Hannover k. Gjermanisë (nr. 59320/00, 
§§ 62 dhe 76, ECHR 2004 VI) do të ishte e kundërta nëse anëtari përkatës i 
familjes mbretërore do të kishte qenë , si në rastin në fjalë, vetë Princi, Kryetari 
i Shtetit të Monakos. Në mbështetje të këtij argumenti, ata përmendën rastin e 
Krone Verlag GmbH & Co. KG k. Austrisë (nr. 34315/96, 26 shkurt 2002), i 
cili, ata parashtruan, tregoi se fakti i të qenit një politikan e ka sjell një individ 
që ushtronte këtë rol në sferën e jetës publike, me pasojat përkatëse. Ata më 
tej argumentuan se Gjykata e Kasacionit ka njohur të drejtën e publikut për 
informacion, duke përfshirë në lidhje faktet që kanë të bëjnë jetën private, 
edhe kur individi në fjalë nuk ka mbajtur asnjë post publik. Së fundi, ata 
parashtruan se përparësia e të drejtës për të informuar dhe të drejtën për t’u 
informuar është themeluar në rrethana të ngjashme, edhe kur e drejta e një 
personi për imazhin e tij ka qenë në këtë çështje.

32. Ankuesit argumentuan, në mënyrë të veçantë, se në një monarki e trashëguar 
mungesa e njohjes se Princi ishte tashmë një çështje e diskutueshme, dhe se 
ekzistenca e një fëmije te tillë kontribuon në këtë diskutim. Ata gjithashtu 
parashtruan se fëmija ishte një trashëgimtar i mundshëm i fronit Monegasque, 
pasi babai i tij mund të legjitimojë atë në çdo kohë. Ata e konsideronin se, 
edhe në qoftë se e pamundur, ky skenar ka mbetur ligjërisht i mundur, dhe për 
këtë arsye mund të bëhet objekt i një debati të përgjithshëm në lidhje me të 
ardhmen e monarkisë Monegasque, dhe se, përveç kësaj, fakti që fëmija ishte 
me origjinë nga Togo do të mund të kontribuojë në një debat me interes të 
përgjithshëm i cili kishte potencial për të ndryshuar imazhin e një principate 
të veçantë konservatore.

33.Aplikantët deklaruan gjithashtu edhe lidhjet shumë të forta të cilat, siç pretendonin, 
lidhin Principatën e Monakos me Francën. Ata më tej parashtruan se ndikimi në 
mbarë botën i materialit të kontestuar, duke përfshirë edhe në gazetat më serioze 
dhe më prestigjioze, e kanë dëshmuar se informacioni i shpalosur nga Paris 
Match ishte i tillë që të kontribuojë në një debat me interes të përgjithshëm, 
dhe se kjo nuk ishte thjesht një artikull shkruar për të ofruar argëtim.

34.Ata më tej argumentuan se fotografitë që shoqëronin artikullin, tregojnë 
Princin me fëmijën ose me Znj. Coste, ilustrojnë një ngjarje, dhe se ata nuk 
kane shkaktuar asnjë shkelje për dinjitetin njerëzor, meqë Princi u paraqitur 
në një dritë pozitive. Ata pohuan se këto fotografi nuk janë marrë pa dijeninë 
e princit, por nga Znj. Coste, dhe specifikuan se ajo i dorëzoi në dorë të Paris 
Match për botim, vullnetarisht dhe pa pagesë.

35.Së fundi, ata theksuan se revista Bunte kishte publikuar një artikull pothu-
ajse identik në Gjermani më 4 maj 2005, para publikimit të artikullit të 
kundërshtuar, dhe se gjykatat gjermane ka hedhur poshtë veprimin e Princit 
kundër asaj gazete.
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36. Me një vendim të datës 27 shkurt 2007, Gjykata e Kasacionit hodhi poshtë 
ankesën në pikat e ligjit për, ndër të tjera, arsyet e mëposhtme:
“... Çdo person, pavarësisht rangut të tij, lindjes, pasurisë apo funksionit 

aktual ose të ardhshëm, ka të drejtë për respektimin e jetës së tij private; ... Gjykata 
shënon së pari që, në datën në të cilën është botuar artikulli, ekzistenca e fëmijës 
dhe prejardhja e tij ishin të panjohura për publikun, dhe së dyti se Kushtetuta e 
Principatës përjashton mundësinë e ngritjes së tij në fron, pasi ai ka lindur jashtë 
martese, një situatë që, për më tepër, pretendimet e kompanisë janë subjekt i 
një debati në shoqërinë franceze ose te Monakos, të shqyrtuara ne artikullin e 
kundërshtuar, dhe, së fundi, [që] artikulli përmbante shtesa të shumta në rrethanat 
në të cilat Znj. Coste dhe Princi Albert u takuan dhe në lidhje me marrëdhëniet e 
tyre, reagimet e princit për lajmin e shtatzënisë dhe reagimin e tij të mëvonshëm 
ndaj fëmijës; ... Në dritën e këtyre gjetjeve dhe konsideratave, Gjykata e Apelit 
vuri në dukje mungesën e çdo artikulli për interes kronike apo ndonjë debati në 
atë kohe qe do të justifikonte publikimin e artikullit sipas interesit publik.... për 
më tepër, publikimi i fotografive të një personi për të ilustruar përmbajtjen e 
mëvonshme arrin në një pushtim te intimitetit të tij që domosdoshmërish shkel të 
drejtën e tij për të kontrolluar imazhin e vet ...”

C.  Procedurat para gjykatave Gjermane
37. Më 12 maj 2005, pas publikimit të artikullit të parë më 4 maj 2005 (shih 

paragrafin 11 më lart), revista javore Bunte botoi një artikull në lidhje me 
zbulimin e fëmijës së Princit, këtë herë i shoqëruar nga disa fotografi që 
tregojnë Princin dhe fëmijën.

38.Princi ngriti procedurat urgjente kundër revistës për të parandaluar ndonjë 
publikim të mëtejshëm, por padija e tij u hodh poshtë më 19 korrik 2005, 
me vendim të Gjykatës Rajonale Freiburg (Landgericht), lënë në fuqi më 18 
nëntor 2005 nga Gjykata e Apelit Karlsruhe (Oberlandesgericht).

39. Gjykata Rajonale e Freiburg ka theksuar, në mënyrë të veçantë, që, si një figurë 
e përsosmërisë bashkëkohore e shoqërisë, Princi duhet te tolerojë shkeljen e 
kundërshtuar në jetën e tij private, duke pasur parasysh vlerën informacionit 
te raportimit. Ai vuri në dukje se vërtetësia e informacionit të publikuar nga 
revista në lidhje me deklaratat e nënës së fëmijës dhe të atësisë e paditësit nuk 
janë kundërshtuar në çdo pikë të caktuar. Ajo konsideroi se publikimi nuk 
ishte i papranueshme në aspektin e mbrojtjes së sferës intime të një personi, 
pasi dhënia e informacioneve shpjeguese nuk kanë të bëjnë me këtë sferë, 
por në sferën e jetës private, e cila ishte më pak e mbrojtur. Ai u shpreh se e 
drejta e publikut për informacion e rezultuar nga pozita e paditësit në shoqëri, 
dhe se presioni që mund të kete përjetuar si pasojë e këtyre informacioneve 
shpjeguese, me qëllim për të detyruar atë për të njohur fëmijën e tij, nuk e 
ndalon publikimin, por është thjesht pasoje e pashmangshme, të cilën ai e 
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kishte të nevojshme ta tolerojë. Ajo vuri në dukje se fotografitë e publikuara 
ishin marrë me marrëveshjen e paditësit, në sferën e tij private, dhe ishin 
vënë në dispozicion për shtypin nga një person i cili kishte aq shumë të drejtë 
për të bërë kështu sa dhe paditësi. Ajo u shpreh se mbrojtja e sferës private 
të kërkuesit dhe të drejtës se tij për imazhin e tij duhej ti hapi rrugën lirisë së 
shtypit, për shkak të rëndësisë së komunikimit për informim te publikut në 
lidhje me djalin e paditësit të lindur jashtë martese dhe amësinë e fëmijës. 
Së fundi, ajo konsideroi se ishte për nënën sesa për Princin, i cili nuk ka 
njohur fëmijën, për të vendosur nëse zbulimi i ekzistencës së këtij të fundit 
bie brenda sferës private të mbrojtur.

40. Pas ankesës nga ana e Princit, Gjykata e Apelit urdhëroi revistën të mos 
publikohet ose të lejojë që të publikohet një fotografi e cila ishte shfaqur në 
numrin e datës 4 maj 2005 të Bunte, duke treguar paditësin në një moment 
intimiteti me Znj, Coste. Megjithatë, konsiderohet se çështja e një trashëgimtari 
mashkull i princit të Monakos - një monarki kushtetuese e trashëguar - ishte 
e një rëndësie vendimtare, dhe se tregohet interes, jo vetëm nga qytetarët e 
Monakos, por edhe nga shumë persona që kanë jetuar jashtë Principatës dhe 
meritojnë mbrojtje që nuk duhet të zëvendësohet nga interesat e paditësit në 
sigurimin e mbrojtjes së sferës së tij private, me arsyetimin se situata aktuale 
ligjore lejon vetëm fëmijët legjitim për të aderuar në fron.

II. LIGJI PËRKATËS FRANCEZ DHE MONEGASQUE 
      DHE TEKSTE EVROPIANE

A. Legjislacioni i brendshëm përkatës
41. Dispozitat përkatëse të Kodit Civil janë formuluar si më poshtë:

Neni 9
“Çdo njeri ka të drejtën e respektimit të jetës së tij private.
Gjyqtarët mund, pa cenuar të drejtën për kompensim për dëmin e pësuar, të 

urdhërojnë të gjitha masat, të tilla si sekuestrimi, bashkimi dhe të tjera, të afta për 
të parandaluar ose që shkaktojnë që të pushojë një ndërhyrje në jetën private të një 
personi; në rast urgjence këto masa mund të urdhërohen në procedurë urgjente.”

Neni 1382
“Çdo veprim që shkakton dëme një personi tjetër do të shkaktojë tek personi 

për faj të të cilit dëmi është shkaktuar përgjegjësi për të bërë korrigjimet e duhura“.

B. Kushtetuta e Principatës së Monakos
42. Pasazhet përkatëse të nenit 10 të Kushtetutës së 17 dhjetor 1962 të Principatës 

së Monakos (Ndryshuar me ligjin nr 1249 të 2 prillit 2002) parashikojnë:
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“Vazhdimësia në fron, e hapur nga vdekja ose abdikimi, bëhet nga princi i 
drejtpërdrejtë dhe legjitim që mbretëron, me rend të parëlindjes, me prioritet të 
dhënë për meshkujt në të njëjtën shkallë të farefisnisë.

Në mungesë të legjitimitetit të drejtpërdrejtë, vazhdimësia kalon me vëllezërit 
dhe motrat e princit që mbretëron dhe pasardhësit e tyre të drejtpërdrejtë të 
ligjshëm, me urdhër të parëlindjes, me prioritet të dhënë për meshkujt në të 
njëjtën shkallë të farefisnisë.

Në qoftë se trashëgimtari që do të kishte pranuar në bazë të paragrafëve të 
mësipërm ka vdekur ose ka hequr dorë nga Froni para se vazhdimësia të hapet, 
vazhdimësia i kalon pasardhësit të Tij të drejtpërdrejtë legjitim me urdhër të 
parëlindjes, me prioritet të dhënë për meshkujt në të njëjtën shkallë të farefisnisë.

Nëse zbatimi i paragrafëve të mësipërm nuk ka plotësuar vendin e lirë të 
Fronit, vazhdimësia i kalon një trashëgimtari kolateral të emëruar nga Këshilli 
i Kurorës në bazë të këshillave të Këshillit të Regjencës. Kompetencat e princit 
mbahen përkohësisht nga Këshilli i Regjencës.

Froni mund të kalojë vetëm një personi që mban shtetësinë Monegasque në 
ditën e hapjes së vazhdimësisë.

...”

C. Tekstet Përkatëse Evropiane

1. Rezoluta 1165 (1998) e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës
43. Pasazhet përkatëse të Rezolutës 1165 (1998) për të drejtën e privatësisë, e 

miratuar nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës më 26 qershor 
1998, parashikojnë si më poshtë:

“1. Asambleja kujton debatin mbi çështjet aktuale që mbahet mbi të drejtën e 
privatësisë gjatë sesionit të tij shtator 1997, disa javë pas aksidentit i cili i 
kushtoi Princeshës së Uellsit jetën e saj.

2. Me këtë rast, disa njerëz bënë thirrje për mbrojtjen e privatësisë, dhe në 
veçanti atë të figurave publike, të përforcohet në nivel evropian me anë të një 
kongresi, ndërsa të tjerët besonin se privatësia është e mbrojtur sa duhet nga 
legjislacioni kombëtar dhe Evropian Konventa mbi të Drejtat e Njeriut, dhe 
se liria e shprehjes nuk duhet të rrezikohet.

3. Në mënyrë që të eksplorojë më tej çështjen, Komisioni për Çështjet Ligjore 
dhe të Drejtat e Njeriut organizoi një seancë dëgjimore në Paris më 16 dhjetor 
1997 me pjesëmarrjen e figurave publike ose përfaqësuesit e tyre dhe mediat.

4. E drejta e privatësisë, e garantuar me nenin 8 të Konventës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut, tashmë është përcaktuar nga ana e Asamblesë në deklaratën 
për mediat e komunikimit masiv dhe të drejtat e njeriut, të përfshira në kuadër të 
Rezolutës 428 (1970), si “e drejta e dikujt për jetuar jetën e vet me një ndërhyrje 
minimale’.
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5.  Në funksion të teknologjive të reja të komunikimit të cilat bëjnë të mundur 
për të ruajtur dhe të përdorin të dhënat personale, e drejta për të kontrolluar të 
dhënat e dikujt tyre duhet të shtohet në këtë përkufizim.

6.  Asambleja është e vetëdijshme se privatësia personale është pushtuar shpesh, 
madje edhe në vendet me legjislacion të veçantë për të mbrojtur atë, pasi 
jeta private e njerëzve është bërë një mall shumë fitimprurës për disa sektorë 
të medias. Viktimat janë kryesisht figura publike, që detajet e jetës së tyre 
private, shërbejë si një stimul për shitje.

 Në të njëjtën kohë, figurat publike duhet të pranojnë se pozita që zënë në 
shoqëri - në shumë raste me zgjedhje - automatikisht sjell rritjen e presionit 
mbi privatësinë e tyre.

7.  Figurat publike janë persona që mbajnë poste publike dhe / ose duke përdorur 
burimet publike dhe, më në përgjithësi, të gjithë ata që luajnë një rol në jetën 
publike, qoftë në politikë, ekonomi, artet, sferën sociale, sport apo në ndonjë 
tjetër fushë.

8.  Kjo është shpesh në emër të një interpretim të njëanshëm të së drejtës për lirinë 
e shprehjes, e cila është e garantuar me nenin 10 të Konventës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut, që media të pushtonin privatësinë e njerëzve, duke pretenduar 
se lexuesit e tyre kanë të drejtë për të ditur gjithçka rreth figurave publike.

9.  Disa fakte që lidhen me jetën private të figurave publike, veçanërisht politikanët, 
mund vërtetë të jenë me interes për qytetarët, dhe kjo mund të këtë arsye të ligjshme 
për lexuesit, të cilët janë edhe votues, të jenë të informuar për këto fakte.

10. Prandaj është e nevojshme për të gjetur një mënyrë për të balancuar ushtrimin 
e të dy të drejtave themelore, të cilat të dyja janë të garantuara në Konventën 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut: të drejtën për respektimin e jetës private të 
dikujt dhe të drejtën e lirisë së shprehjes.

11. Asambleja riafirmon rëndësinë e të drejtës së çdo personi për privatësi, dhe së 
drejtës për lirinë e shprehjes, si themelore për një shoqëri demokratike. Këto 
të drejta nuk janë as absolute, as në ndonjë mënyrë hierarkike, pasi ato janë 
me vlerë të barabarta.

12. Megjithatë, Asambleja thekson se e drejta e privatësisë dhënë me nenin 8 
të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, jo vetëm duhet të mbrojë 
një individ kundër ndërhyrjeve nga autoritetet publike, por edhe kundër 
ndërhyrjeve nga persona privatë apo institucione, përfshirë mediat masive.

13. Asambleja beson se, pasi të gjitha shtetet anëtare e kanë ratifikuar tashmë 
Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, dhe që shumë sisteme të 
legjislacionit kombëtar përmbajnë dispozita që garantojnë këtë mbrojtje, nuk 
ka nevojë për të propozuar që një konventë të re që garanton të drejtën e 
privatësisë duhet të miratohet.
14. ... “
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2. Deklarata e të Drejtat dhe Detyrave të Gazetarëve
44. Deklarata e të Drejtave dhe Detyrave të Gazetarëve, miratuar në Mynih më 

24 dhe 25 nëntor 1971 nga sindikatat e gazetarëve të Shteteve Anëtare të 
Komunitetit Evropian, u miratua nga Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve 
në Kongresin e Stambollit në vitin 1972. Ajo lexon, ndër të tjera, si më poshtë:

“Preambula
E drejta e informimit, lirisë së shprehjes dhe kritikës është një nga të drejtat 

themelore të njeriut.
Të gjitha të drejtat dhe detyrat e një gazetari kanë si origjinë të drejtën e 

publikut për t’u informuar mbi ngjarjet dhe opinionet.
Përgjegjësia e gazetarit ndaj publikut kalon çdo përgjegjësi tjetër, veçanërisht 

në drejtim të punëdhënësve dhe autoriteteve publike.
Misioni i informacionit domosdoshmërish përfshin kufizime të cilat 

gazetarët spontanisht imponojnë mbi veten e tyre. . Ky është objekti i deklaratës 
së detyrimeve në vijim.

Një gazetar megjithatë, mund të respektojnë këto detyra në ushtrimin e 
profesionit të tij, vetëm nëse kushtet e pavarësisë dhe dinjitetit profesional ekzistojnë 
në mënyrë efektive. Ky është objekti i deklaratës së të drejtave në vijim.

Deklarata e detyrave
Detyrimet themelore të një gazetari të angazhuar në mbledhjen, redaktimin 

dhe komentimin e lajmeve janë:
1.  Të respektohet e vërteta çfarëdo që të jenë pasojat për veten e tij, për shkak të 

drejtës së publikut për të ditur të vërtetën;
2.  Të mbrojë lirinë e informacionit, komentet dhe kritikat;
3.  Të raportojë vetëm mbi faktet për të cilat ai e di origjinën; mos të fshehë 

informacion thelbësor dhe as mos të ndryshojë tekstet dhe dokumentet;
4.  Të mos përdorë metoda të padrejta për të marrë lajme, fotografi ose dokumente;
5.  Të kufizojë veten për respektimin e jetës private;
6.  Të korrigjojë çdo informacion të publikuar i cili është gjetur të jetë i pasaktë;
7.  Të respektojë sekretin profesional dhe të mos zbulojë burimin e informacionit 

të marrë në konfidencë;
8.  Të shohë si shkelje të rënda profesionale veprat më poshtë: plagjiaturën, 

defamacionin, shpifjen dhe akuzat e pabaza, pranimin e ryshfetit në çdo 
formë, në konsideratë të të dyjave,  publikimit ose ndalimit të publikimit të 
lajmeve;

9.  Asnjëherë të mos të ngatërrojë profesionin e gazetarit me atë të reklamë-
shitësit apo protagonistit dhe të refuzojë ndonjë urdhër të drejtpërdrejtë ose 
indirekt nga reklamuesit.
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10. Të rezistojnë çdo presion dhe të pranojë urdhra editoriale vetëm nga personat 
përgjegjës të personelit të redaksisë.
Çdo gazetar i denjë për këtë emër e konsideron detyrë të tij besnike të 

respektojë parimet e cekura më lartë. Në kuadër të ligjit të përgjithshëm të çdo 
vendi, gazetari njeh, në çështjet profesionale, juridiksionin vetëm për kolegët e 
tij; ai përjashton çdo lloj ndërhyrje nga ana e qeverive apo të tjerëve.

Deklarata e të drejtave
1.  Gazetarët kërkojnë qasje të lirë në të gjitha burimet e informacionit, dhe të 

drejtën për të investiguar lirisht të gjitha ngjarjet që kanë efekt mbi jetën 
publike. Prandaj, sekreti i punëve publike ose private mund ti kundërshtohet 
gazetarëve vetëm në raste të jashtëzakonshme dhe për motive të shprehura në 
mënyrë të qartë;

2.  Gazetari ka të drejtë të refuzojë nënshtrimin për ndonjë gjë në kundërshtim 
me politikën e përgjithshme të organit të informacionit për të cilën ai 
bashkëpunon, të tillë siç është përcaktuar me shkrim dhe është përfshihet në 
kontratën e tij të punës, si dhe çdo varësi jo të përcaktuar në mënyrë të qartë 
nga kjo politikë e përgjithshme;

3.  Gazetari nuk mund të detyrohet të kryejë një akt profesional ose për të 
shprehur një kundërshtim të opinionit për bindjet e tij apo ndërgjegjen e tij;
... “

LIGJI
PRETENDIMI PËR SHKELJEN E NENIT 10 TË KONVENTËS

45. Ankuesit pretenduan se gjykimi kundër tyre arriti në ndërhyrje të pajustifikuar 
në ushtrimin e të drejtës së tyre për lirinë e informimit. Ata u mbështetën në 
nenin 10 të Konventës, i cili thotë si në vijim:

“1. Gjithkush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e 
mendimit dhe për të marrë dhe dhënë informacion dhe ide pa ndërhyrjen 
e autoriteteve publike dhe pa marrë parasysh kufijtë. Ky nen nuk i ndalon 
Shtetet që të kërkojnë licencimin e transmetimit televiziv apo të sipërmarrjeve 
të kinemave.

2. Ushtrimi i këtyre lirive, që përmban detyrime dhe përgjegjësi, mund t’u nën-
shtrohet formaliteteve, kushteve, kufizimeve ose sanksioneve të parashikuara 
me ligj dhe që janë të nevojshme në një shoqëri demokratike, në interes të 
sigurisë kombëtare, territoriale integritetit ose sigurisë publike, për paranda-
limin e trazirave apo krimit, për mbrojtjen e shëndetit ose të moralit, për 
mbrojtjen e dinjitetit ose të drejtave të të tjerëve, për të ndaluar përhapjen e të 
dhënave konfidenciale ose për të garantuar autoritetin dhe paanshmërinë e 
gjyqësorit.”
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A. Vendimi i Dhomës
46. Dhoma vuri ne dukje se gjykimi kundër aplikantëve nuk bëri asnjë dallim 

midis informacionit qe ishte pjesë e një debati mbi një çështje të interesit 
publik dhe atyre detajeve qe ishin vënë thjesht për të shqetësuar jetën 
private të princit. Prandaj, pavarësisht hapësirës së vlerësimit që i është lënë 
Shteteve në këtë çështje, ajo u shpreh se nuk kishte marrëdhënie të arsyeshme 
proporcionaliteti midis, nga njëra anë, kufizimeve të vendosura nga gjykatat 
në të drejtën e ankuesve për lirinë e shprehjes dhe, nga ana tjetër, qëllimit 
legjitim të ndjekur. Dhoma prandaj arriti në përfundimin se ka pasur shkelje 
të nenit 10 të Konventës.

B.  Parashtrimet e Palëve para Dhomës së Madhe

1. Parashtrimet e ankuesve
47. Ankuesit parashtruan se gjykimi kundër një revistë të lajmeve për të pasur 

informacionet e publikuara që tashmë ishte shpalosur në mediat e tjera dhe 
për ilustrimi me fotografi të lidhura arriti në një ndërhyrje në lirinë e tij 
për të dhënë informacion me interes publik. Ata konsideruan se ky gjykim 
ishte jashtëzakonisht serioz dhe i madh, dhe se duhej të konsiderohet si një 
ndërhyrje e tepruar me lirinë e tyre të shprehjes dhe informacionit, me një 
efekt të qartë parandalues.

48. Ankuesit nuk e kanë kundërshtuar se ndërhyrja në fjalë kishte pasur një bazë 
ligjore, përkatësisht nenin 9 të Kodit Civil, e as që ka ndjekur një qëllim 
legjitim, përkatësisht “mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve” në lidhje me të 
drejtën e princit të jetën private dhe imazhin e tij. Megjithatë, ata shprehën 
një rezervë në këtë drejtim, dhe pohuan se gjykatat e brendshme kishin 
interpretuar në një mënyrë shumë të gjerë konceptin e jetës private në kuptim 
të nenit 9 të Kodit Civil dhe të nenit 8 të Konventës.

49. Aplikantët konsideruan se e drejta për respektimin e jetës private duhej në fakt 
të mbrohej, por se nuk ishte absolute, sidomos kur ajo bie ndesh me të drejtën 
e lirisë së shprehjes dhe informacionit, si dhe të drejtat e njerëzve të tjerë të 
interesuar me publikimin. Ata kritikuan gjykatat vendase për dështimin për 
të balancuar të drejtat e princit ndaj të drejtave të tjera të cilat, siç deklaruan, 
ishin me vlerë të barabartë: të drejtat e nënës, të cilat konsiderohen të jenë 
jo më pak legjitime në një shoqëri demokratike; të drejtën e fëmijës për t’u 
njohur zyrtarisht; dhe e drejta e revistës për të dhënë informacion me interes 
publik, të cilat nuk janë më të fshehta në datën e publikimit.

50. Aplikantët konsideruan gjithashtu se vendimet e kundërshtuara nuk kishin 
bërë ndonjë dallim midis qytetarëve të thjeshtë dhe figurave publike (a 
politikanët dhe kryetarët e shteteve, të cilët ishin të ekspozuar në mënyrë të 
pashmangshme ndaj interesit të medias), duke shkuar kundër jurisprudencës 
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së Gjykatës dhe jurisprudencës aktuale Franceze. Në mbështetje të këtij 
argumenti, ata parashtruan se jurisprudenca e zhvilluar nga gjykatat e 
brendshme  pranoi të drejtën e publikut për informacion në lidhje me faktet 
që kanë të bëjnë me jetën private, dhe cituan, me anë të shembullit, disa raste 
në të cilat gjykatat e brendshme kishin nxjerre vendimet mbi këtë bazë.

51. Ankuesit parashtruan më tej, në lidhje me nevojën e ndërhyrjes se kundërshtuar, 
se çdo përjashtim për një liri themelore duhet të interpretohet në mënyrë 
restriktive, dhe përjashtime për lirinë e shprehjes nuk mund, pra, të dënohet 
në mënyrë disproporcionale. Ata pretenduan se e drejta për respektimin e 
jetës private nuk ishte absolute, dhe argumentuan se vendimet e gjykatave 
vendase në rastin në fjalë nuk korrespondojnë me një nevojë të ngutshme 
sociale, se gjykatat nuk kanë kryer një veprim të plotë balancues në lidhje të 
drejtat kontradiktore në fjalë apo llogarive të marra e kritereve të përcaktuara 
në jurisprudencën e Gjykatës.

52. Në lidhje me këtë, ata argumentuan, ndër të tjera, në një monarki të trashëguar, 
informacioni në lidhje me ekzistencën e një trashëgimtari, lindur jashtë 
martese, i cili ende nuk është njohur zyrtarisht nga babai i tij, ishte një çështje 
e interesit publik për të ardhmen e monarkisë dhe për qëndrimin e princit, 
një figurë publike. Çështja e atësisë së tij në fjalë jo vetëm për statusin e tij 
civil - nuk ishte pa rëndësi nëse ai kishte apo jo një djalë të paligjshëm dhe 
nëse po, nëse ai e kishte njohur atë - por edhe radha e trashëgimtarëve apo 
edhe pasuesve të mundshëm në fron , në funksion të natyrës trashëgimore 
të monarkisë në Monako dhe në mungesë, të ndonjë trashëgimtari të njohur. 
Aplikantët theksuan në këtë drejtim se dispozitat e Kushtetutës se Monakos 
kane ndryshuar pak para vdekjes së princit Rainier dhe se ndryshimet e 
mëtejshme nuk mund të përjashtohen. Informacioni në fjalë ka gjithashtu 
gjasa për të ndriçuar subjektet e princit lidhur me sjelljen e tij etike dhe 
respektimin e tij personal për të drejtat themelore të cilat ai pohon për veten 
e tij dhe që ai e mbron publikisht dhe politikisht.

53. Ankuesit gjithashtu argumentuan se Princi ka përdorur burime publike, disa 
prej të cilave janë përdorur për të siguruar të ardhmen dhe edukimin e djalit 
të tij, e cila ishte një çështje që prek drejtpërdrejt Monakon dhe taksapaguesit 
francezë. Ata gjithashtu pohuan se gjykatat gjermane, që kanë shqyrtuar një 
mosmarrëveshje në thelb të ngjashme, kane vendosur që informacioni në 
fjalë justifikohet nga një debat mbi një çështje të interesit publik. Ata më 
tej pohuan se komunikimi i lajmeve për publikun ka qenë legjitim për sa 
kohë Princi ka njohur në fund djalin e tij, në kuadrin e një operacioni të 
medias në shkallë të gjerë. Ata shtuan se duke bërë një deklaratë në lidhje te 
vazhdimësisë në fron ai kishte pranuar se lajmet në çështje ishin një çështje 
e interesit publik.

54. Ankuesit më tej deklaruan se profili publik i Princit, kreu i shtetit të Monakos, 
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ishte jashtë çdo dyshimi. Sa i përket përmbajtjes së raportit, kanë konsideruar 
se ajo shkoi përtej sferës së jetës private të princit, dhe është shtrirë në jetën 
private të nënës së fëmijës, e cila ishte e lirë për të shprehur veten, dhe atë 
të fëmijës, i cili kishte të drejtën e njohjes zyrtare. Në lidhje me këtë, ata 
parashtruan se në një shoqëri demokratike dëshirat e një personi, madje edhe 
një sovrani, nuk mund të japë privilegje në atë masë që te cenojë të drejtat e të 
tjerëve dhe, në mënyrë të veçantë kane vepruar si një “ndalese në pretendimet e 
djalit te tij që kërkon të pohojnë ekzistencën e tij dhe të njohin identitetin e tij “.

55. Ankuesit më tej kanë theksuar se nuk është kontestuar informacioni në artikull 
i përbërë dhe nga fotografi të furnizuara nga nëna e fëmijës, e cila kishte 
kontaktuar vetë me Paris Match me synim njohjen zyrtare për djalin e saj. Ata 
pretenduan se fotografitë e kundërshtuara ishin marrë të gjitha në një banesë, 
me pëlqimin e plotë të Princit, dhe konsiderohet se ato nuk përmbanin detaje 
intime apo portretizime negative te ndonjë prej protagonistëve. Fotografitë 
që tregojnë princin në kompaninë zonjës Coste, janë marrë në kontekstin 
e ngjarjeve zyrtare, kështu që revista nuk mund të kritikohet për botimin e 
tyre. Vetëm fotografitë dorëzuar nga nëna e fëmijës janë botuar, me qëllim të 
kreditimit besim për deklaratat e saj. Për më tepër, as vërtetësia e informacionit 
të publikuar dhe as kushtet në të cilat të dhënat dhe fotografitë shoqëruese 
ishin dhënë revistës nuk janë  kundërshtuar.  Gjykata Nanterrës kishte qenë 
pra e gabuar për të përshkruar informacionin si “thjesht thashetheme”.

56. Ankuesit gjithashtu pohojnë se parimi i zgjedhjes së lirë të mjeteve të dhënies 
se informacionit - liria për të dhënë informacion - nuk mund të kontestohet pa 
zbrazjen e substancës së saj. Në lidhje me këtë, ata pretenduan se kishin qenë 
të lirë për të ilustruar artikullin e kundërshtuar me fotografi përkatëse. Kjo 
ka qenë me të vërtetë rasti për fotografitë e publikuara. Në lidhje me pasojat 
e shkrimit, aplikantët mohuan se shkrimi mund të ketë zbuluar diçka që nuk 
ishte tashmë e shpallur për publikun britanik, amerikan, shtypi gjerman dhe 
francez dhe mediat audio-vizive dhe në internet. Prandaj ata kërkuan që 
ndikimi i artikullit të vendoset në perspektivë. Ata gjithashtu argumentuan 
se pas publikimit të kontestuar, Princi ka pranuar zyrtarisht atësinë e tij në 
një operacion mediatik në shkallë të gjerë, në të njëjtën kohë duke pranuar 
ekzistencën e një fëmije tjetër.

57. Ankuesit argumentuan se ata kishin përjetuar një ndërhyrje në të drejtën e tyre 
për lirinë e shprehjes të cilat, në radhë të parë, nuk kane qenë “e nevojshme”, 
sepse nuk i përgjigjej një “nevoje sociale të ngutshme”, dhe, së dyti, kishte 
qenë jo proporcionale në pasojat e saj me qëllimin legjitim të ndjekur. Ata e 
konsideronin se vetëm e drejta e jetës private të princit është marrë parasysh 
në vlerësimin e shkeljes se supozuar dhe dëmin që rezulton. Përveç kësaj, 
ata e konsiderojnë se dënimet kanë qenë shumë të rënda: sipas mendimit të 
tyre, një botim i urdhëruar nga gjykata ishte i barabartë me shpronësimin e 
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një gazete dhe eliminimin e një hapësirë   të përdorur për të ushtruar lirinë e 
shprehjes, dhe kishte peshën dhe efektin e qortimit publik projektuar për të 
diskredituar revistën.

58. Së fundi, ankuesit argumentuan se kur Gjykata e Apelit dhe Gjykata e Kasacionit 
vendosën mbi çështjen, Princi kishte konfirmuar tashmë ekzistencën e një 
djali të lindur jashtë martese, me anë të një deklarate zyrtare dhe intervistave 
të shumta të shtypit. Ata kritikuan gjykatat vendase për dështimin për të marrë 
parasysh këtë fakt në vlerësimin e shkallës së dëmit të pretenduar. Ata arritën 
në përfundimin se publikimi kishte qenë haptazi i ligjshëm dhe se, si pasojë, 
nuk ka pasur marrëdhënie të arsyeshme të proporcionalitetit midis vendimeve 
të gjykatave të rënda kundër tyre, së bashku me futjen e një deklarate të 
urdhëruar nga gjykata në ballinën e revistës, dhe qëllimit të ndjekur.

2. Parashtrimet e Qeverisë
59. Pas vështrimit te jurisprudencës së Gjykatës së Kasacionit në lidhje me 

mbrojtjen e jetës private, Qeveria ka deklaruar, së pari, se marrëdhëniet 
personale apo familjare të një individi apo jeta dashurore, shtatzënia, 
sëmundjet, operacionet kirurgjikale, bindjet fetare, në shtëpi dhe edhe të 
drejtën për të kontrolluar imazhin e tij ose të saj ka qenë konsideruar si 
brenda objektit të jetës private. Ajo gjithashtu specifikoi se vetëm informatat 
relevante për të drejtën e publikut për t’u informuar mund të zbulohen. Kur 
ndërhyrja e pretenduar ka të bëjë me jetën apo statusin e figurës publike e të 
njohur, jurisprudenca bën një dallim në bazë të llojit të informacionit në fjalë.

60. Qeveria theksoi në këtë drejtim se edhe pse Gjykata e Kasacionit u shpreh se 
“çdo person, çfarëdo rangu i tij, lindjes, pasurisë apo funksioneve të tashme 
dhe të ardhshme,  ka të drejtë ti mbrohet jeta e tij private”, kishte megjithatë 
vërtetuar gjithashtu zbulimin e informacionit kur kjo ishte e nevojshme, si një 
çështje e debatit publik.

61. Duke vendosur këtë brenda kontekstit të brendshëm ligjor, Qeveria nuk ka 
kontestuar se vendimi i gjykatës kundër aplikantëve arriti në ndërhyrje në 
ushtrimin e të drejtës së tyre për lirinë e shprehjes. Ata thanë, megjithatë, 
se kjo ndërhyrje ka qenë e përcaktuar me ligj - një fakt që ankuesit, si 
profesionistë në fushën e shtypit nuk mund qe, sipas mendimit të Qeverisë, 
te kenë dështuar të jenë të vetëdijshëm - dhe se ajo ndoqi një qëllim legjitim, 
përkatësisht mbrojtja e të drejtës së privatësisë  se princit dhe mbrojtjen e 
imazhit të tij.

62. Qeveria gjithashtu parashtroi se gjykatat e brendshme kishin respektuar 
jurisprudencën e Gjykatës. Në lidhje me këtë, ata argumentuan se komentet 
e kundërshtuara ishin shqyrtuar në dritën e çështjes në tërësi dhe llogarite e 
marra nga përmbajtja e termave të përdorura dhe kontekstin në të cilën janë 
bërë. Duke iu referuar lirisë së vlerësimit dhënë Shteteve në këtë fushë, ata 
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argumentuan se në fushën e lirisë së shprehjes, e cila nënkupton një qasje 
subjektive, gjykatat kombëtare ishin të vendosura mirë për të klasifikuar faktet 
e rastit, dhe se mbikëqyrja e Gjykatës nuk duhet të kërkojë të zëvendësojë një 
vlerësim të ri të fakteve me atë të gjykatave kombëtare. Në rastin konkret, 
gjykatat vendase kishin kryer një analizë të kujdesshme dhe të kërkuar 
për të arritur një ekuilibër mes mbrojtjes së jetës private dhe asaj të lirisë 
së shprehjes. Prandaj, nuk kishte justifikim për një largim nga  vlerësimi i 
Gjykatës së Kasacionit.

63.Para Dhomës së Madhe, Qeveria parashtroi se në vlerësimin e rrethanave 
të rastit ishte e panevojshme për të marrë parasysh dëshirën e zonjës Coste 
për të publikuar identitetin e babait të fëmijës së saj në mënyrë që fëmija të 
njihet. Sipas mendimit të tyre, në qoftë se Paris Match dëshironte të përdorte 
interesat e zonjës Coste në mbrojtje të vet, ai duhet të kishte thirrur atë për të 
dalë në rastin para gjykatave të brendshme. Rasti i pranishëm në këtë mënyrë 
ka shqetësuar vetëm një konflikt klasik mes të drejtave dhe interesave të një 
organi të shtypit duke u mbështetur në të drejtën e saj të shprehjes dhe ato të 
një personi i cili kishte qenë subjekt i një artikulli të lajmeve dhe i cili u ankua 
për shkelje të se drejtës së tij për respekt te jetës se tij private.

64. Qeveria konsideron se, në këtë rast, ka pasur një nevojë e ngutshme për të 
mbrojtur princin. Ata parashtruan se publikimi i kundërshtuar nuk kishte të 
bënte me një subjekt të interesit publik. Ata pranuan që ky informacion në 
lidhje me princin mund të bëhet publik për shkak të funksioneve të tij, por 
konsideron se dhënia e informacioneve shpjeguese te kundërshtuara, mjaft 
larg nga fakti se ato ishin veçanërisht intime, në asnjë mënyrë nuk ka ndikuar 
në organizimin e shtetit Monako.

65.Qeveria konsideroi gjithashtu se Dhoma kishte interpretuar gabimisht konce-
ptin e një kontributi në një debat të interesit publik, dhe ka hapur rrugën 
për pasiguri të konsiderueshme ligjore. Në këtë drejtim, ata argumentuan 
se hapësira shumë e gjerë e këtij interpretimi do të zvogëlonte ne pothuajse 
në asgjë fushën e parimit të Konventës për mbrojtjen e jetës private dhe 
familjare të figurave publike, dhe do të hapë rrugën për shkeljet e përsëritura 
të privatësisë dhe shkeljeve të të drejtave të figurave publike për të kontrolluar 
imazhin e tyre, për qëllime ekskluzivisht komerciale.

66. Para të Dhomës së Madhe, ata parashtruan se Gjykata, në çështjen Von 
Hannover k. Gjermanisë (nr. 2) ([DHM], nr. 40660/08 dhe 60641/08, ECHR 
2012), kishte pranuar veçanërisht përkufizimin e konceptit të një debati të 
interesit publik. Ashtu Si komentuesit ligjore kanë theksuar, përkufizimi është 
larguar nga gjykimi i parë Von Hannover (cituar më lart), dhe hapi rrugën për 
publikimin e fotografive dhe artikujve të cilat shkelin privatësinë e figurave 
publike, me një referencë kalimtare për një debat me interes publik pastaj u 
paraqiten të mjaftueshme për të justifikuar botime të tilla. Sipas mendimit të 
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Qeverisë, në qoftë se ky interpretim do te mbizotërojë, koncepti i një debati 
të interesit publik, i cili, argumentojnë ata, kishte për qëllim garantimin e 
respektimin e jetës private të figurave publike, do të reduktohet në një guaskë 
te zbrazët.

67. Qeveria vlerësoi se fakti që Dhoma kishte gjetur se artikulli përmban ele-
mente të cilat lidhen me jetën private, apo edhe intime të princit, duhet të 
çojë Dhomën e Madhe për te marrë parasysh se vendimi i gjykatës kundër 
aplikantëve është i justifikuar. Ata pretenduan se elementet e jetës private 
të përcaktuar në artikull duhet të marrin përparësi dhe qëllimi kryesor i 
publikimit kishte qenë për të kënaqur kureshtjen e lexuesve të veçantë në 
lidhje me detajet e jetës private të princit.

68.Para Dhomës së Madhe, ata gjithashtu argumentuan se Dhoma kishte vendosur 
gabimisht se mundësia për tu ngjitur në fronin e Principatës së një djali të 
lindur jashtë martese është “mesazhi kryesor i artikullit”: në fakt, ajo kishte 
përmbante vetëm dy referenca për këtë çështje, apo tetë rreshta nga pesë 
njëqind rreshta të tekstit, që mbulojnë katër faqe dhe të shoqëruar nga gjashtë 
faqet e fotografive, përveç fotografisë në kopertinë. Qeveria riafirmoi se fakti 
që Princi kishte një djalë të lindur jashtë martese, i cili nuk kishte asnjë status 
zyrtar, nuk kontribuon në asnjë debat me interes publik.

69.Për më tepër, duke pranuar se gjykatat gjermane kane hedhur poshtë pre-
tendimin e Princit, kur ai solli procedura kundër revistës javore Bunte 
për një artikull të krahasueshëm me atë të botuar në Paris Match, Qeveria 
argumentoi se Shtetet Palë kishin tradita të ndryshme në fushën e respektimit 
nga mediat te jetës private, në veçanti në lidhje me jetën private të figurave 
publike. Kështu, në Francë, legjislacioni dhe praktika gjyqësore ishin, ata 
sugjeruan, më mbrojtëse te jetës private se sa në Gjermani apo Britaninë e 
Madhe. Gjithashtu, qëllimi i Konventës nuk ishte për të harmonizuar ligjet 
kombëtare. Gjykatat franceze ishin arsye të drejtë për të vendosur, në kontrast 
me gjykatat gjermane, se lindja e djalit të princit nuk ka kontribuar në një 
debat me interes publik: ky ishte një pozicion i arsyeshëm në pajtimin e 
interesave konkurruese në rrezik.

70. Qeveria shtoi se, edhe duke menduar se Dhoma e Madhe do të vendosi se 
lindja në fjalë është përfshirë ne një debat mbi një çështje të interesit publik, 
fakti se artikulli i kundërshtuar përmban të detajet intime te shumta të jetës së 
Princit megjithatë justifikon se, rasti i menjëhershëm, mbrojtja e privatësisë 
merr përparësi mbi lirinë e shprehjes.

71. Ata konsideruan se publikimi i shkrimit dhe i disa fotografive që tregojnë 
princin me djalin e tij kane qenë veçanërisht i shkelëse në lidhje me jetën 
private të princit. Për më tepër, artikulli kishte informacione shpjeguese në 
lidhje me detajet më intime të jetës së princit. Për më tepër, Princi kishte 
kundërshtuar marrjen e fotografive me të birin përtej përdorimit privat, për 
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botim. Në këtë drejtim, Qeveria  kritikoi aplikantët për dështimin për të 
filtruar informacionin e dhënë nga Znj. Coste në mënyrë që të përjashtojë 
detajet intime lidhur me Princin, duke zgjedhur të publikojë ato detaje intime 
dhe duke dështuar kështu në detyrat dhe përgjegjësitë e tyre.

72. Qeveria deklaroi më tej se, në përdorimin e fotografive dhe shkrimeve, 
revista i kishte dhënë këtij “scoopi” një karakter sensacional. Ata shtuan se 
ankuesit nuk mund të mbështete në ngjarjet që kanë ndodhur pas publikimit, 
përkatësisht deklaratën e princit për këtë çështje, në mënyrë që të shmangin 
përgjegjësinë e tyre.

73. Së fundi, ata shpjeguan se Paris Match ishte një gazetë fitimprurëse që shpesh 
shfrytëzon jetën private të individëve për të kënaqur kureshtjen e lexuesve të 
saj, dhe se ky shfrytëzim komercial ishte i lidhur me natyrën më shumë ose 
më pak skandaloze të shpalosjeve të saj. Në rastin konkret, ishin shtypur më 
shumë se një milion kopje të revistës Paris Match në fjalë. Si pasojë, Qeveria 
konsideron se ndërhyrja në fjalë, në rastin konkret ka qenë e nevojshme dhe 
në përputhje me detyrimin e proporcionalitetit që rrjedh nga jurisprudenca e 
Gjykatës, dhe se sasia e dëmshpërblimit të dhënë duhej, sipas mendimit të 
tyre, të vendosej kundrejt të ardhurave të revistës.

C. Vëzhgimet e palëve të treta

1. Vëzhgimet e Qeverisë së Monakos
74. Qeveria e Monakos konsideron se vendimi i Dhomës ka ngritur një çështje 

serioze në lidhje me interpretimin dhe zbatimin e neneve 8 dhe 10 të Konventës. 
Në lidhje me këtë, ata parashtruan se, në praktikë, kriteri  “kontribut në një 
debat me interes publik”, e garanton balancën e nevojshme midis lirisë së 
shprehjes dhe mbrojtjes së jetës private vetëm kur ajo është aplikuar në 
mënyrë korrekte . Në rastin konkret, konsideratat në lidhje me atësisë së një 
fëmije i cili ishte përjashtuar në mënyrë të qartë nga ngjitja në   fron nuk 
mund të bjerë në kuadër të një debati të interesit publik. Sipas Qeverisë së 
Monakos, më i rëndësishmi - nëse jo  i vetmi  - qëllimi i shkrimit ishte për të 
kënaqur kureshtjen e lexuesve të caktuar në lidhje me jetën private të figurave 
publike. Për më tepër, duhet pasur frike se qasja marrë në gjykim Dhomës do 
të rezultojë në të ardhmen në një interpretim shumë të gjerë të justifikimit të 
një kontributi në një debat me interes publik, i cili do të rrezikoje seriozisht 
mbrojtjen e jetës private nga figurat publike, veçanërisht ato te ushtrimit të 
funksioneve politike.

75. Qeveria e Monakos gjithashtu parashtroi se kategoria e “figurave publike”, 
përfshin një nëngrup shumë të veçantë të “figurave politike”, të cilët janë të 
ekspozuar edhe më me forcë ndaj interesimit të mediave. Ata argumentuan se 
ishte e rëndësishme për të siguruar që artikujt për shtyp në lidhje me “figura 
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politike” nuk duhet te shijojnë  prezumimin praktikisht të parrëzueshëm se 
kontribuojnë në vetvete në një debat me interes publik. Megjithatë, vendimi 
i Dhomës ka krijuar një rrezik të madh në këtë drejtim, d.m.th. se mbrojtja 
e ofruar për jetën private të figurave politike tani e tutje do të jetë e kufizuar 
rëndë, apo me të vërtetë e reduktuar në asgjë. Ishte edhe më e rëndësishme 
për të adresuar këtë problem në funksion të faktit se interpretimi i propozuar 
nga Gjykata do të pritet që të shërbejë si referencë për çdo Palë të Lart6ë 
Kontraktuese.

2. Vëzhgimet e Iniciativës së Mbrojtjes Ligjore të Medias ( “MLDI”)
76. OJQ-ja MLDI konsideroi se çështja e vazhdimësisë në fron në një monarki te 

trashëguar ishte një çështje e interesit publik. Është regjistruar në interpretimin 
e këtij koncepti vendimi i Dhomës. Duke vënë në dukje se një qasje e gjerë 
për konceptin e një debati të interesit publik tashmë ekzistonte në Gjermani 
dhe Belgjikë, është argumentuar se një shkallë e gjerë hapësirë duhet të jepet 
për gazetarët dhe redaktorët në ushtrimin e gjykimit të tyre profesional në 
lidhje me të dhënat që do të përfshihen në vënien përpara  te thelbit te një 
mesazhi, sidomos kur ishte e qartë se ai merrej me një çështje të interesit 
publik. Në të vërtetë, gjerësi e tillë ishte e njohur në Britaninë e Madhe dhe 
në Shtetet anëtare të tjera të Këshillit të Evropës.

77. MLDI paraqiti se në një monarki kushtetuese Kreu i Shtetit ka kryer një rol 
themelor përfaqësues dhe kompetencat e ushtruara që mund të përfshijnë bërjen 
e komenteve publike apo shprehjen e pikëpamjeve private të politikanëve 
mbi një gamë të gjerë të çështjeve. Për më tepër, në një monarki kushtetuese 
çështjet e trashëgimisë ishin çështje të shqyrtimit të ligjshëm publik, dhe kjo 
ka pasur pasoja për hapësirën e cilat duhet të vihet në dispozicion për shtypin 
për të raportuar mbi çështje të tilla dhe e drejta e publikut për t’u informuar, 
kur është e përshtatshme, në lidhje me to.

78. MLDI gjithashtu ka parasysh se sanksioni i vënë në rastin konkret ka qenë 
veçanërisht i rënde. Sipas mendimit të OJQ-së, detyrimi për të publikuar një 
deklaratë ka potencial jo vetëm për të dëmtuar reputacionin e revistës, por 
edhe për të ndikuar ndjeshëm në shitjet e saj të ardhshme. Për më tepër, dhe në 
dritën e jurisprudencës së Gjykatës, konsiderohet se sasia e dëmshpërblimit 
të dhënë duhej të konsiderohet si një formë e censurës.

D. Vlerësimi i Gjykatës
79. Gjykata vëren se është pranuar gjerësisht mes palëve se vendimi i kundërshtuar 

i gjykatës përbën një ndërhyrje në të drejtën e aplikanteve për lirinë e 
shprehjes, të mbrojtur nga Neni 10 i Konventës. As nuk është kundërshtuar 
se ndërhyrja është parashikuar me ligj, bazuar në nenet 9 dhe 1382 te Kodit 
Civil, dhe ndoqi një qellim legjitim, domethënë, mbrojtjen e te drejtave të 
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të tjerëve brenda kuptimit te nenit 10 § 2 të Konventës - në rastin konkret të 
jetës private të princit dhe për mbrojtjen e imazhit të tij. Gjykata pajtohet me 
këtë vlerësim.

80. Megjithatë, aplikantët shprehën rezerva në lidhje me ligjshmërinë dhe legjiti-
mitetin e ndërhyrjes në fjalë, duke pasur parasysh se interpretimi i konceptit 
të jetës private të gjykatave kombëtare ishte shumë i gjerë, dhe u ankuan se 
nuk ka pasur peshim të plotë të interesave konkurruese të përfshira. Kështu, 
Gjykata vlerëson se këto argumente kanë të bëjnë me vlerësimin nëse 
ndërhyrja ishte e nevojshme, dhe nuk janë te tilla që të vënë në pikëpyetje 
ligjshmërinë e saj ose qëllimin legjitim.

81. Mosmarrëveshja në rastin konkret, pra ka të bëjë me pyetjen nëse ndërhyrja 
ishte “e nevojshme në një shoqëri demokratike”.

1. Parimet e përgjithshme të përcaktuara në jurisprudencën e Gjykatës
82. Duke qenë e nevojshme për t’u marrë parasysh në raste të shumta 

mosmarrëveshjesh që kërkojnë një shqyrtim të baraspeshës së drejtë mes të 
drejtës për respektimin e jetës private dhe të drejtën e lirisë së shprehjes, Gjykata 
ka zhvilluar një jurisprudencë të pasur në këtë fushë. Duke pasur parasysh 
rrethanat e çështjes në fjalë, e konsideron të dobishme për të përsëritur parimet 
e përgjithshme që lidhen me secilën prej të drejtave në fjalë, dhe pastaj për të 
përcaktuar kriteret për balancimin e këtyre të drejtave.

(a) Parimet e përgjithshme në lidhje me të drejtën për respektimin e jetës private
83. Gjykata rithekson se nocioni i jetës private është një koncept i gjerë, jo i 

ndjeshëm ndaj përkufizimeve shteruese. Ai shtrihet në aspekte që kanë të 
bëjnë me identitetin personal, të tilla si emrin e një personi, fotografinë, 
ose integritetin fizik dhe moral. Ky koncept përfshin edhe të drejtën për 
të jetuar veçmas, larg vëmendjes së padëshiruar (shih Smirnova k. Rusisë, 
nr. 46133/99 dhe 48183/99, § 95, ECHR 2003 IX (ekstrakte)). Garancia e 
dhënë ne nenin 8 të Konventës në këtë aspekt është menduar kryesisht për të 
siguruar zhvillimin, pa ndërhyrje nga jashtë, të personalitetit të secilit individ 
në marrëdhëniet e tij ose të saj me qeniet e tjera njerëzore. Pra ka një zonë 
ndërveprimi të një personi me të tjerët, madje edhe në një kontekst publik, e 
cila mund të bjerë brenda objektit të jetës private.

84. Për më tepër, ndërsa një i individ privat i panjohur për publikun mund të 
kërkojë mbrojtje të veçantë për të drejtën e tij për jetën private, e njëjta gjë nuk 
është e vërtetë për figurat publike (shih Minelli k. Zvicrës (dec.), Nr. 14991/02, 
14 qershor 2005). Megjithatë, në rrethana të caktuara, madje edhe kur një 
person është i njohur për publikun e gjerë, ai ose ajo mund të mbështetet në 
një “pritje legjitime” të mbrojtjes së dhe respektimit të jetës së tij ose të saj 
private (shih, ndër të tjera, Von Hannover (nr. 2), cituar më lart, § 97).
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85. Publikimi i një fotografie kështu mund të ndërhyjë në jetën private të një 
personi edhe nëse ai person është një figurë publike (ibid. § 95). Gjykata është 
shprehur në shumë raste se një fotografi mund të përmbajnë “informacion” 
shumë personal apo edhe intim për një individ apo për familjen e tij (po aty. 
§ 103). për këtë arsye ajo e ka njohur të drejtën e çdo personi për mbrojtjen e 
imazhit të tij ose të saj, duke theksuar se imazhi i një personi përbën një nga 
atributet kryesore të personalitetit të tij ose të saj, pasi ai tregon karakteristikat 
unike të personit dhe dallon personin nga kolegët e tij ose të saj. E drejta 
për mbrojtjen e imazhit të dikujt është pra një nga komponentët themelore 
të zhvillimit personal. Kjo kryesisht nënkupton të drejtën e individit për të 
kontrolluar përdorimin e këtij imazhi, duke përfshirë të drejtën për të refuzuar 
botimin e tyre (ibid., § 96).

86. Në përcaktimin nëse publikimi i një fotografie ndërhyn ne te drejtën e ankuesit 
për respektimin e jetës së tij private, Gjykata merr parasysh mënyrën në të cilën 
është marrë informacioni apo fotografia. Në veçanti, ajo thekson rëndësinë 
e marrjes së pëlqimit të personave në fjalë, dhe kuptimin pak a shumë të 
fortë te ndërhyrjes shkaktuar nga një fotografi (shih Von Hannover, cituar më 
lart, § 59;. Gurgenidze k. Gjeorgjisë, nr. 71678/01, §§ 55-60, 17 tetor 2006;.. 
dhe Hachette Filipacchi Associés k. Francës, nr. 71111/01, § 48, 14 qershor 
2007). Në lidhje me këtë, Gjykata ka pasur rastin të konstatojë se fotografitë 
të botuara në shtypin “sensacional”, ose në revista “romance”, të cilat në 
përgjithësi kanë për qëllim për të kënaqur kuriozitetin e publikut në lidhje me 
detajet e jetës rreptësishtë private të një personi (shih Société Prisma Presse 
k. Francës (dec.), nr. 66910/01 dhe 71612/01, 1 korrik 2003 dhe Hachette 
Filipacchi Associés k. Francës (ICI PARIS), nr. 12268/03, § 40, 23 korrik 
2009), janë marrë shpesh në një klimë të ngacmimeve të vazhdueshme të 
cilat mund të shkaktojnë tek personi në fjalë një ndjenjë shumë të fortë të 
ndërhyrjes në jetën e tyre private apo edhe e persekutimit (shih Von Hannover, 
cituar më lart, § 59). Një tjetër faktor në vlerësimin e Gjykatës është qëllimi për 
të cilin u përdor një fotografi dhe se si ajo mund të përdoret më vonë (shih Reklos 
dhe Davourlis k. Greqisë, nr. 1234-1205, § 42, 15 janar 2009, dhe Hachette 
Filipacchi Associés (ICI PARIS), cituar më lart, § 52).

87. Megjithatë, këto rrethana nuk janë shteruese. Kritere të tjera mund të merren 
parasysh në varësi të rrethanave të veçanta të një çështje të caktuar. Këtu, 
Gjykata thekson rëndësinë e vlerësimit te seriozitetit e ndërhyrjes në jetën 
private dhe pasojat e publikimit të fotografisë së personit në fjalë (shih 
Gurgenidze, cituar më lart, § 41).

(b) Parimet e përgjithshme në lidhje me të drejtën e lirisë së shprehjes
88. Liria e shprehjes përbën një nga themelet bazë të një shoqërie demokratike 

dhe një nga kushtet bazë për progresin e saj dhe për vetë-përmbushjen e çdo 



134

individi. Në pajtim me paragrafin 2 të nenit 10, ajo është e aplikueshme jo 
vetëm për informacionin ose  idetë të cilat janë marrë në mënyrë të favorshme 
ose që konsiderohen si të padëmshme apo si çështje indiference, por edhe për 
ata që fyejnë, tronditin ose shqetësojnë. Të tilla janë kërkesat për pluralizëm, 
tolerancë dhe largpamësi, pa të cilat nuk ka “shoqëri demokratike”. Siç 
parashikohet në nenin 10, liria e shprehjes është subjekt i përjashtimeve, 
të cilat duhet, megjithatë, të interpretohen në mënyrë rigoroze, dhe nevoja 
për çdo kufizim duhet të vendoset në mënyrë bindëse (shih Handyside k. 
Mbretërisë së Bashkuar, 7 dhjetor 1976, § 49, Seria A nr. 24, dhe, midis 
autoriteteve të tjera, Lindon, Otchakovsky-Laurens dhe June k. Francës 
[DHM], nr. 21279/02 dhe 36448/02, § 45, ECHR 2007 IV, dhe Von Hannover 
(nr. 2) , cituar më lart, § 101).

89. Edhe pse shtypi nuk duhet të kalojë disa kufij, në lidhje me mbrojtjen e 
veçantë të reputacionit dhe të drejtave të të tjerëve, detyra e tij është gjithsesi 
të kujtojë - në përputhje me detyrimet e tij dhe përgjegjësitë - informacionin 
dhe idetë për të gjitha çështjet me interes publik. Kështu, detyra e dhënien e 
informacionit domosdoshmërish përfshin “detyrat dhe përgjegjësitë”, si dhe 
kufizime të cilat shtypi duhet të imponojë në vetvete në mënyrë spontane 
(shih Mater k. Turqisë, nr. 54997/08, § 55, 16 korrik 2013). Shtypi jo vetëm 
ka detyrën të japë informacione dhe ide të tilla; edhe publiku ka të drejtë 
t’i marrë ato. Ndryshe, shtypi do të jetë në gjendje të luajë rolin e tij të 
rëndësishëm të “mbikëqyrjes publike” (shih Bladet Tromsø dhe Stensaas k. 
Norvegjisë [DHM], nr. 21980/93, §§ 59 dhe 62, ECHR 1999 III;.. Pedersen 
dhe Baadsgaard k. Danimarkës, nr. 49017/99, § 71, ECHR 2004 XI dhe Von 
Hannover (nr. 2), cituar më sipër, § 102). Për më tepër, nuk është për Gjykatën, 
më shumë se është për gjykatat kombëtare, për të paraqitur mendimet e veta 
në punët e shtypit se çfarë teknikash  raportimi duhet të miratohen në një 
rast të veçantë (shih Jersid k. Danimarkës, 23 Shtator 1994, § 31, Seria A nr. 
298, dhe Stoll k. Zvicrës [DHM], nr. 69698/01, § 146, ECHR 2007-V). Liria 
e shprehjes përfshin publikimin e fotografive. Kjo është ende një fushë në të 
cilën mbrojtja e të drejtave dhe reputacionit të të tjerëve merr një rëndësi të 
veçantë, pasi fotografitë mund të përmbajnë informacion shumë personal apo 
edhe intim për një individ ose familjen e tij (shih Von Hannover (nr. 2), cituar 
më sipër, § 103). Së fundi, edhe pse Publikimi i lajmit në lidhje me jetën 
private të figurave publike në përgjithësi është për qëllim argëtimi dhe jo 
edukimi, ai kontribuon në shumëllojshmërinë e informacionit në dispozicion 
të publikut dhe padyshim përfiton nga mbrojtja e nenit 10 të Konventës. 
Megjithatë, mbrojtja e tillë mund të heqë dorë me kërkesat e nenit 8 ku 
informacioni në fjalë është e një natyre private dhe intime dhe nuk ka interes 
publik për shpërndarjen e saj (shih Mosley k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 
48009/08, § 131 , 10 maj 2011).
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(c) Parimet e përgjithshme në lidhje me hapësirën e vlerësimit 
      dhe balancimin e të drejtave

90. Zgjedhja e mjeteve të llogaritura për të siguruar përputhjen me nenin 8 të 
Konventës në sferën e marrëdhënieve të individëve ndërmjet tyre është në 
parim një çështje që bie brenda lirisë së vlerësimit te Shteteve, pavarësisht 
nëse detyrimet e shtetit janë pozitive ose negative (shih Von Hannover (nr. 
2), cituar më lart, § 104, me referenca të mëtejshme). Po kështu, në bazë 
të nenit 10 të Konventës, shtetet kontraktuese kanë një diferencë të caktuar 
vlerësimi për të përcaktuar nëse dhe në çfarë mase, një ndërhyrje në lirinë e 
shprehjes qe mbrohet me këtë dispozitë është e nevojshme (ibid.). Megjithatë, 
kjo diferencë shkon dorë për dore me mbikëqyrjen evropiane, që përfshin 
edhe legjislacionin dhe vendimet e aplikuara, madje edhe ato të dhëna nga 
një gjykatë e pavarur. Në ushtrimin e funksionit të saj mbikëqyrës, detyra e 
Gjykatës nuk është për të marrë vendin e gjykatave kombëtare, por më tepër 
për të shqyrtuar, në dritën e çështjes në tërësi, nëse vendimet që kanë marrë 
në përputhje me fuqinë e tyre të vlerësimit janë në përputhje me dispozitat 
e Konventës mbi të cilat ato janë mbështetur (ibid., § 105, me referenca të 
mëtejshme).

91. Në raste të cilat kërkojnë që e drejta për respektimin e jetës private të jetë 
e balancuar kundër të drejtës e lirisë së shprehjes, Gjykata konsideron se 
rezultati i aplikimit nuk duhet, në teori, te ndryshojë nëse ajo është paraqitur 
në Gjykatë sipas nenit 8 të Konventës nga ana e personit i cili ishte subjekt i 
raportit të lajmeve, apo në bazë të nenit 10 nga ana e botuesit. Në të vërtetë, si 
një çështje e parimit këto të drejta meritojnë respekt të barabartë (ibid. § 106). 
Prandaj, liria e vlerësimit duhet teorikisht të jetë e njëjtë në të dyja rastet.

92. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, prova e “domosdoshmërisë në një shoqërie 
demokratike” kërkon nga Gjykata për të përcaktuar nëse ndërhyrja e 
kundërshtuar përkonte me një “nevoje shoqërore te ngutshme”, nëse ishte 
proporcionale me qëllimin legjitim të ndjekur dhe nëse arsyet e dhëna 
nga autoritetet kombëtare për të justifikuar atë janë të rëndësishme dhe të 
mjaftueshme (shih Sunday Times k. Mbretërisë së Bashkuar (nr. 1), 26 prill 
1979, § 62, seria A nr. 30). Liria e vlerësimit i lihet autoriteteve kombëtare, 
në vlerësimin nëse një “nevojë” e tillë ekziston dhe çfarë masash duhet të 
miratohen për t’u marrë me të nuk është, megjithatë, e pakufizuar, por shkon 
dorë për dore me mbikëqyrjen evropiane nga Gjykata, detyra e të cilit është 
për të dhënë një vendim përfundimtar nëse një kufizim është i pajtueshëm 
me lirinë e shprehjes, siç mbrohet nga neni 10. Kur testi i balancimit është 
ndërmarrë nga autoritetet kombëtare në përputhje me kriteret e përcaktuara 
në jurisprudencën e Gjykatës, Gjykata do të kërkonte arsye të forta për të 
zëvendësuar pikëpamjen e saj për atë të gjykatave të brendshme (shih Von 
Hannover (nr. 2), cituar më sipër, § 107).



136

93. Gjykata e ka pasur tashmë rastin për të hedhur poshtë parimet relevante 
të cilat duhet të udhëheqin vlerësimin e saj në këtë fushë. Kështu ajo ka 
identifikuar një numër të kritereve në kuadër të balancimit të drejtave 
konkurruese (shih Von Hannover (nr. 2), cituar më lart, §§ 109-13, dhe Axel 
Springer AG k. Gjermanisë, [DHM], nr. 39954 / 08, §§ 90-95, 7 shkurt 
2012). Kriteret përkatëse të përcaktuara në këtë mënyrë janë: kontributi në 
një debat me interes publik, shkalla e famës së personit në fjalë, objekti i 
raportit të lajmeve, sjellja paraprake e personit në fjalë, përmbajtja, forma 
dhe pasojat e publikimit, dhe , kur është e përshtatshme, rrethanat në të cilat 
janë marrë fotografitë. Kur shqyrtohet një kërkesë e parashtruar sipas nenit 
10, Gjykata do të shqyrtojë mënyrën në të cilën është marrë informacioni dhe 
vërtetësia e tij, dhe pesha e dënimit të shqiptuar ndaj gazetarëve apo botuesve 
(Ibid.). Gjykata konsideron se kriteret e përcaktuara në këtë mënyrë mund të 
aplikohen në rastin në fjalë.

2. Zbatimi i parimeve në çështjen konkrete
94. Gjykata vëren se artikulli i kundërshtuar përmbante në intervistë me Znj. 

Coste ku zbulohej se Princi ishte babai i djalit te saj. Artikulli gjithashtu ka 
dhënë detaje në lidhje me rrethanat në te cilat ajo e kishte takuar princin, 
marrëdhënien e tyre intime, ndjenjat e tyre reciproke, reagimin e tij ndaj lajmit 
të shtatzënisë së saj dhe mënyrën në të cilën ai u soll me fëmijën. Intervista 
ishte ilustruar me fotografi të Princit duke mbajtur fëmijën ose i shoqëruar me 
Znj. Coste, në kontekstet private dhe publike (Shih paragrafët 14-16 më lart).

95. Ne këtë drejtim dhe në funksion të argumenteve të palëve, lidhur me 
konkluzionet e arritura nga gjykatat gjermane në lidhje me artikujt në thelb 
të ngjashëm qe ishin botuar në Bunte, Gjykata e gjen të përshtatshme për 
të bërë vëzhgim paraprak se roli i saj në këtë çështje konsiston kryesisht në 
verifikimin nëse gjykatat vendase, vendimet e të cilave janë kundërshtuar nga 
aplikantët, arrijnë ekuilibrin e drejtë midis të drejtave në fjale dhe vendosin 
në përputhje me kriteret e përcaktuara nga ato (Kritere të cilat janë përsëritur 
në paragrafin 93 më sipër). Kështu, vlerësimi i rrethanave të çështjes në fjale 
nuk mund të bazohet në një shqyrtim krahasues të vendimeve te marra nga 
gjykatat franceze dhe gjermane, përkatësisht në lidhje me informacionin e 
zbuluar nga ato.

(a) Çështja e kontributit në një debat për interesin publik
96. Gjykata rithekson se ka pak hapësirë në bazë të nenit 10 § 2 të Konventës 

për kufizimet mbi lirinë e shprehjes, kur një çështje me interes publik është 
në rrezik (shih, ndër të tjera, Wingrove k. Mbretërisë së Bashkuar, 25 nëntor 
1996 § 58, Raportet e Gjykimeve dhe vendimeve 1996 V). Liria e vlerësimit 
të Shteteve reduktohet kur bëhet fjalë për një debat mbi një çështje të interesit 
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publik (shih Éditions Plon k. Francës, nr. 58148/00, § 44, ECHR 2004 IV). 
Në rrethanat e çështjes në fjalë, për këtë arsye është e domosdoshme për të 
përcaktuar që në fillim nëse përmbajtja e intervistës e cila ka dhënë informacione 
mbi atësinë e Princit do të mund të kuptohet se përbën një informacion të tillë 
që “të kontribuojë për një debat mbi një çështje të interesit publik”.

(i) Koncepti i kontributit në një debat për interesin publik
97. Qeveria argumentoi se një interpretim tepër i gjere i këtij koncepti do te 

detyrojë anulimin e  çdo mbrojtje të jetës private të figurave publike (Shih 
paragrafët 65-66 më lart). Në këtë drejtim, Gjykata thekson se përkufizimi i 
saj që mund të përbëje një subjekt më interes publik do të varet nga rrethanat 
e secilit rast (Shih Von Hannover (nr. 2), cituar më lart, § 109, dhe Axel 
Springer, cituar më lart, § 90).

98. Ajo gjithashtu thekson se ka pasur rastin të vendosë mbi situata të ngjashme 
dhe ka arritur në përfundimin se, edhe pse në lidhje me jetën private, ato 
informacione mund të sillen në vëmendjen e publikut. Në ato raste, Gjykata 
mori në konsideratë një numër faktorësh në përcaktimin nëse një botim 
që zbulon elementet e jetës private përben një çështje të interesit publik. 
Faktorët relevant përfshijnë rëndësinë e çështjes për publikun dhe natyrën e 
informacionit të paraqitur (Shih Von Hannover (nr. 2), cituar më lart, § 109, 
dhe, në kontekstin e të drejtës së reputacionit, Axel Springer, cituar më lart, § 
90, me referenca të mëtejshme).

99. Në mënyrë të veçantë, ajo ka pranuar në të kaluarën se aspektet e jetës 
private mund të zbulohen për shkak të interesit që publiku mund të ketë për 
tu informuar në lidhje me tipare të caktuara të personalitetit të figurës publike 
në fjalë (shih rastet e Ojala dhe Etukeno Oy k. Finlandës, nr. 69939/10, §§ 
54 55, 14 janar 2014 dhe Ruusunen k. Finlandës, nr. 73579/10, §§ 49 50, 
në të cilin Gjykata u shpreh se data dhe mënyra në të cilën ish-kryeministri 
finlandez kishte hyrë në një marrëdhënie romantike dhe shpejtësia me të cilën 
ai e kishte zhvilluar mund të jetë me interes publik, në atë që ngriti pyetjen 
nëse ai kishte qenë i pandershëm dhe i mungonte gjykimin në këtë drejtim). 
Mbetet rasti, megjithatë, që marrëdhëniet romantike të një personi janë, në 
parim, një çështje rreptësishtë private. Ai vijon se, në përgjithësi, të dhënat 
në lidhje me jetën seksuale apo intime dhe marrëdhëniet e një çifti duhet të 
lejohen vetëm për të sjellë në njohuritë e publikut, pa pëlqimin paraprak në 
rrethana të jashtëzakonshme.

100.Gjykata ka theksuar në raste të shumta të cilat, edhe pse publiku ka të 
drejtë të jenë i informuar, dhe kjo është një e drejtë thelbësore në një shoqëri 
demokratike e cila, në rrethana të caktuara të veçanta, madje edhe mund 
të shtrihet në aspekte të jetës private të figurave e publike, artikuj që kanë 
për qëllim vetëm për të kënaqur kureshtjen e lexuesve të veçantë në lidhje 
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me detajet e jetës private të një personi, sado i njohur ky person mund të 
jetë, nuk mund të konsiderohet se kontribuon në ndonjë debat me interes të 
përgjithshëm për shoqërinë (shih Von Hannover, cituar më lart, § 65; MGN 
Limited k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 39401/04, § 143, 18 janar 2011;.... dhe 
Alkaya k. Turqisë nr. 42811/06, § 35, 9 tetor 2012).

101.Kështu, një artikull në lidhje me gjoja marrëdhënie jashtëmartesore të 
figurave publike të profilit të lartë që ishin zyrtarë të lartë shtetërorë 
kontribuoi vetëm për përhapjen e thashethemeve, që shërbejnë vetëm për 
të kënaqur kureshtjen e lexuesve të caktuar (shih Standard Verlags GmbH 
k. Austrisë (nr. 2), nr. 21277/05, § 52, 4 qershor 2009). Po ashtu, publikimi i 
fotografive që tregojnë skena nga jeta e përditshme e një princeshe që nuk ka 
ushtruar funksione zyrtare kishte për qëllim thjesht kënaqjen e kureshtjes së 
lexuesve të caktuar (shih Von Hannover, cituar më lart, § 65, me referenca të 
mëtejshme). Gjykata thekson në lidhje me këtë se interesi publik nuk mund 
të reduktohet në etjen e publikut për informacion në lidhje me jetën private të 
të tjerëve, ose dëshirës së lexuesit për sensacion apo edhe vojerizëm.

102.Me qëllim që të përcaktohet nëse një botim në lidhje me jetën private të 
një individi nuk ka për qëllim thjesht për të kënaqur kureshtjen e lexuesve 
të caktuar, por gjithashtu ka të bëjë me një subjekt të një rëndësie të 
përgjithshme, është e nevojshme për të vlerësuar botimin si një të tërë dhe 
për të shqyrtuar nëse, duke pasur parasysh kontekstin në të cilin ajo shfaqet 
(shih Tønsbergs blad AS dhe Haukom k. Norvegjisë, jo 510/04, § 87, 1 mars 
2007;.... Björk Eiðsdóttir k. Islandës, nr. 46443/09, § 67, 10 korrik 2012;.. 
dhe Erla Hlynsdόttir k. Islandës, nr. 43380/10, § 64 10 korrik 2012), se lidhet 
me një pyetje me interes publik.

103.Në lidhje me këtë, Gjykata përcakton se interesi publik ka të bëjë me çështjet 
që prekin publikun në një masë të tillë që në mënyrë legjitime mund të 
marrë një interes në to, që të tërheqë vëmendjen e saj, ose që kanë të bëjnë 
atë në një shkallë të konsiderueshme (shih Sunday Times, cituar më lart, § 
66), veçanërisht nëse ato ndikojnë në mirëqenien e qytetarëve apo jetën e 
komunitetit (shih Barthold k. Gjermanisë, 25 mars 1985, § 58, seria A nr. 
90). Ky është edhe rasti në lidhje me çështjet që janë të afta për të shkaktuar 
polemika të konsiderueshme, të cilat lidhen me një çështje të rëndësishme 
sociale (shih, për shembull, Erla Hlynsdόttir, cituar më lart, § 64), ose të 
cilat përfshijnë një problem për të cilin publiku do të ketë një interes në për 
tu informuar (shih Tønsbergs blad AS dhe Haukom, cituar më lart, § 87).

 (ii) Kontributi i artikullit të kundërshtuan në interesin publik.
104. Në rastin konkret, gjykatat vendase argumentuan se kishte “mungesë të ndonjë 

lajmi me temë të veçantë” dhe “ndonjë debat mbi çështje të interesit publik” 
në publikimin e kundërshtuar, duke pasur parasysh se fëmija ishte i ndaluar 
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të merrte fronin, një situate ku “ato që parashtroi kompania nuk pretendohen 
të jenë  subjekt debati në shoqërinë franceze apo Monegasque, apo shqyrtim 
në artikull”. Kështu gjykatat u shprehen se artikulli i kundërshtuar arriti në 
një shkelje të  drejtës për jetë private të princit, e cila nuk mund të justifikohet 
kurrsesi nga “kërkesat për të raportuar aktualitetin”, të cilat u vendosen se 
janë “inekzistente” (Shih paragrafët 27 dhe 36 më lart).

105.Nga ana e saj, Gjykata vlerëson se, për të përcaktuar nëse përmbajtja e 
intervistës e cila ka dhënë informacione shpjeguese mbi atësinë e Princit 
mund të kuptohet që përbën informacion mbi një çështje të interesit publik, 
është e nevojshme për të vlerësuar artikullin në tërësi, si dhe përmbajtjen 
e informacionit që është zbuluar në të. Në këtë kontekst dhe duke pasur 
parasysh vërejtjet e gjykatave të brendshme (shih paragrafët 20, 27 dhe 
36 më lart) dhe e Qeverisë (shih paragrafin 70 më lart), Gjykata pranon se 
intervista me Znj. Coste përmbante detaje të shumta lidhur me jetën private 
të Princit dhe ndjenjat e tij të vërteta apo të supozuara të cilat, në rrethanat e 
rastit, nuk janë të lidhura drejtpërdrejt me një debat me interes publik.

106.Megjithatë, Gjykata vlerëson se objekt i këtij artikulli nuk mund të konside-
rohet vetëm zbulimi i marrëdhënies mes Znj. Coste dhe Princit, përveç nëse 
fusha e veprimit të konceptit të interesit publik është e kufizuar në masë të 
madhe. Nuk ka asnjë dyshim se botimi, i marë si një i tërë dhe në kontekst, 
dhe analizohet në dritën e jurisprudencës përmendur më lart (shih paragrafët 
98-103 lart), gjithashtu kishte lidhje me një çështje të interesit publik.

107. Në këtë drejtim, Gjykata e konsideron të dobishme që në fillim për të vënë 
në dukje se edhe pse një lindje është një ngjarje e një natyre intime, ajo nuk 
ka ardhur vetëm brenda sferës private të personave në fjalë, por edhe bie 
brenda sferës publike, pasi ajo është në parim e shoqëruar nga një deklaratë 
publike (dokumenti i statusit civil) dhe krijimin e një marrëdhënie ligjore 
prind-fëmijë. Kështu, interesi thjesht familjar dhe privat i përfaqësuar nga 
prejardhja e një personi është plotësuar nga një aspekt publik, në lidhje me 
strukturën sociale dhe ligjore të farefisnisë. Një raport i lajmeve në lidhje 
me një lindje, nuk mund të konsiderohet, në vetvete, si një shpalosje lidhur 
ekskluzivisht me detajet e jetës private të të tjerëve, të destinuara vetëm për 
të kënaqur kuriozitetin e publikut.

108. Për më tepër, duke pasur parasysh veçoritë specifike të Principatës së 
Monakos, në të cilën “lidhjet midis sovranit dhe familjes Monegasque 
janë shumë të afërta” dhe “monarkia ... është e bazuar në bashkimin mes 
Princit dhe komunitetit kombëtar”63, Gjykata konsideron se ka një vlerë të 
pamohueshme me interes publik - të paktën për subjektet e Principatës - në 

63 Opinion për balancimin e pushteteve në Kushtetutën dhe legjislacionin e Principatës së Mon-
akos, miratuar më 14-15 qershor 2013 nga Komisioni Evropian për Demokraci nëpërmjet Ligjit 
(Komisioni i Venecias).
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ekzistencën e një fëmije (veçanërisht një bir) të Princit, i cili ishte i njohur 
në kohën përkatëse si beqar dhe pa fëmijë. Fakti që i biri i princit ka lindur 
jashtë martese është i parëndësishëm në këtë drejtim. Në atë kohë, lindja e 
këtij fëmije nuk ishte pa pasoja të mundshme dinastike dhe financiare: Princi 
ishte ende i pamartuar dhe çështja e legjitimimit nga ana e martesës mund të 
ngrihet, edhe nëse një gjë e tillë ishte e pamundur.

109. Në të vërtetë, pasojat e lindjes në suksesion janë përmendur në artikull, i cili 
fliste për paralajmërimin atribuuar këshilltarit të Princi, i cili dyshohet se ka 
thënë: “A e kupton, në qoftë se ai është një djalë, ata do të përdorin atë për 
të parandaluar Albert të hypë në fron, dhe fëmija do të jetë në gjendje për 
të kërkuar fronin”. Ata ishin gjithashtu të dukshme në fjalën e zonjës Coste 
kur ajo tha: “Unë nuk dua që ai të rritet si një Mazarine... kam menduar 
vetëm për këtë, dhe as një sekondë në lidhje me faktin se ai përfaqëson një 
trashëgimtar të mundshëm”. Kështu, referenca është bërë edhe për arsye të 
cilat mund të ketë nxitur princin të refuzojnë të njohë atësinë e tij zyrtare dhe 
të preferojnë të mbajë atë të fshehtë. Përveç kësaj, përmes komenteve të Znj. 
Coste, duke deklaruar se ajo kishte “frikë për shëndetin psikologjik e djalit 
të [saj]” dhe uroi atë “të rritet normalisht, me një baba”, artikulli preku edhe 
në interesin më të mirë të fëmijës në të pasurit të  marrëdhënies baba-fëmijë, 
një aspekt i rëndësishëm i identitetit të tij personal, i themeluar zyrtarisht.

110.Në këtë fazë, Gjykata thekson, duke pasur parasysh argumentin e Qeverisë 
se artikulli përmbante vetëm disa rreshta mbi çështjen e statusit të fëmijës si 
një trashëgimtar të mundshëm (shih paragrafin 68 më lart), se e vetmja pyetja 
vendimtare është nëse një raport lajmesh është i aftë për të kontribuar në një 
debat me interes publik, dhe jo nëse ai arrin këtë objektiv në mënyrë të plotë 
(shih Haldimann dhe të tjerë k. Zvicrës, nr. 21830/09, § 57, KEDNJ 2015). 
Ajo vë në dukje se, për një artikull për të kontribuar në një debat me interes 
publik, nuk është e nevojshme që ai të jetë përkushtuar plotësisht për këtë 
qëllim; mund të jetë e mjaftueshme për artikullin të ketë lidhje me atë debat 
dhe të përmbajë një ose disa elemente për këtë qëllim (shih Lillo-Stenberg 
dhe Sæther k. Norvegjisë, nr. 13258/09, § 37, 16 janar 2014;.. Ojala dhe 
Etukeno Oy, cituar më lart, § 54, dhe Ruusunen, cituar më lart, § 49).

111. Në rastin konkret, informacioni i kundërshtuar nuk ishte pa rëndësi politike, 
dhe mund të ngjallë interesin e publikut në lidhje me rregullat e trashëgimisë 
në fuqi në Principatë (e cila nuk lejoi fëmijët e lindur jashtë martese për të 
pasuar në fron). Po kështu, qëndrimi i Princit, i cili dëshironte të mbante 
atësinë e tij një sekret dhe refuzoi të pranonte atë publikisht (shih paragrafët 
25 dhe 27 më lart), mund, në një monarki të trashëguar e ardhmja e të cilës 
është e lidhur thelbësisht me ekzistencën e pasardhësve, të jetë shqetësuese 
për publikun. Kjo ishte aq e vërtetë në lidhje me sjelljen e tij në lidhje me 
nënën e fëmijës - e cila nuk ishte në gjendje të merrte aktin noterial të njohjes 
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së djalit të saj, ose transkriptimin e saj në regjistrin e lindjeve, martesave 
dhe vdekjeve (shih paragrafin 17 më lart) - dhe fëmija vetë: ky informacion 
mund të ofrojë njohuri mbi personalitetin e princit, veçanërisht në lidhje me 
mënyrën në të cilën ai iu afrua dhe mori përgjegjësitë e tij.

112.Në këtë kontekst, është e rëndësishme që të përsëritet roli simbolik i një 
monarkie të trashëguar. Në një monarki të tillë, Princi mishëron unitetin e 
kombit. Ai vijon se ngjarje të caktuara që ndikojnë në anëtarët e familjes në 
pushtet, ndërsa ata janë pjesë e jetës private të këtij të fundit, janë gjithashtu pjesë 
e historisë bashkëkohore. Ky ishte përfundimi i Gjykatës, në veçanti në lidhje 
me sëmundjen e princit Rainier III (shih Von Hannover (nr.2), cituar më lart, §§ 
38 dhe 117). Sipas mendimit të Gjykatës, ky është edhe rasti në lidhje me lindjen 
e një fëmije, madje njëri lindur jashtë martese, sidomos që, në datën e ngjarjeve 
të kundërshtuara, fëmija në fjalë duket të jetë pasardhësi i vetëm i Princit. Në 
një monarki kushtetuese të trashëguar, personi i Princit dhe pasardhësit të tij të 
drejtpërdrejtë janë gjithashtu përfaqësues të vazhdimësisë së Shtetit.

113.Rrjedhimisht, Gjykata vlerëson se, edhe pse artikulli i kundërshtuar dyshim 
përmbante detaje të shumta të cilat bëjnë fjalë vetëm për informacione private 
apo edhe intime të jetës së Princit, gjithashtu ajo kishte për qëllim edhe për 
të kontribuar në një debat mbi një çështje të interesit publik (shih paragrafët 
105-112 më lart), të paraqitura nga aplikantët si para gjykatave të brendshme 
dhe para Gjykatës (shih paragrafët 30-33 dhe 52-53 më lart).

114.Duke pasur parasysh konkluzionet e gjykatave të brendshme në këtë drejtim 
(shih paragrafin 104 më lart), Gjykata e konsideron të dobishme për të 
theksuar se kontributi i shtypit në një debat me interes publik nuk mund të 
kufizohet vetëm me ngjarjet aktuale apo debateve para-ekzistuese. Duhet 
pranuar, shtypi është një vektor për shpërndarjen debate për çështje me 
interes publik, por ajo gjithashtu ka rolin për të zbuluar dhe për të sjellë në 
vëmendjen e publikut informacion të aftë për nxjerrjen e interesit të tillë dhe 
duke i dhënë mundësi ngritjes së një debati të tillë në shoqëri. Për më tepër, 
në funksion të artikujve të botuar në Daily Mail dhe në Bunte (shih paragrafët 
9 dhe 11 më lart), Gjykata vëren se statusi i fëmijës si një trashëgimtar i 
mundshëm ishte tashmë një çështje e diskutimit publik.

115. Prandaj, konsideron se gjykatat kombëtare duhet të kishin vlerësuar botimin 
në tërësi, në mënyrë për të përcaktuar objektin e saj të saktë, në vend që të 
shqyrtonin vërejtjet në lidhje me jetën private të Princit jashtë kontekstit të 
tyre. Në këtë rast, megjithatë, ato nuk kanë pranuar të marrin në konsideratë 
interesin që mesazhi qendror i artikullit - domethënë ekzistenca e një fëmije 
që lindi nga Princi - mund të kishte për publikun, dhe në vend u përqendruan 
në detajet e ofruara nga Znj. Coste në lidhje me marrëdhëniet intime të çiftit. 
Duke vepruar kështu, ata kanë privuar efektivitetin e justifikimit të interesit 
publik të përdorur nga aplikantët.
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116. Në këtë rast, megjithatë, duke pasur parasysh natyrën e informacionit në 
fjalë, Gjykata nuk gjen asnjë arsye për të dyshuar se, në botimin e thënieve 
të Znj. Coste, ankuesit mund të kuptoheshin kanë kontribuar në mbulimin e 
një subjekti të interesit publik.

(b) Sa i njohur është personi dhe kush ishte subjekti i raportit te lajmeve?

(i) Pasojat e klasifikimit si “figurë publike”
117.Gjykata rithekson se roli apo funksioni i personit në fjalë dhe natyra e 

aktiviteteve të cilat janë objekt i raportit të lajmeve dhe / ose fotografitë 
përbëjnë një tjetër kriter të rëndësishëm që duhet të merret në konsideratë 
(shih Von Hannover (nr. 2), cituar më lart, § 110, dhe Axel Springer, cituar 
më lart, § 91). Shkalla në të cilën një individ ka një profil publik ose është i 
njohur ndikon në mbrojtjen që mund t’i jepet në jetën e tij ose të saj private. 
Kështu, Gjykata ka pranuar në raste të shumta që publiku kishte të drejtë të 
jetë i informuar në lidhje me aspekte të caktuara të jetës private të figurave 
publike (shih, ndër të tjera, Karhuvaara dhe Iltalehti k. Finlandës, nr. 
53678/00, § 45, ECHR 2004 X).

118.Prandaj është e nevojshme të bëhet dallimi midis individëve privatë dhe 
personat që veprojnë në një kontekst publik, si figura politike apo figura 
publike. Një dallim thelbësor duhet të bëhet mes të detajeve të raportimit 
të jetës private të një individi dhe të raportimit të fakteve të aftë për të 
kontribuar në një debat në një shoqëri demokratike, në lidhje me politikanët 
në ushtrimin e funksioneve të tyre zyrtare, për shembull (shih Von Hannover, 
cituar më lart , § 63, dhe standard Verlags GmbH dhe Kraëagna-Pfeifer k. 
Austrisë, nr. 19710/02, § 47 2 nëntor 2006).

119.Kështu, në varësi nëse ai ose ajo është e veshur me funksione zyrtare, një 
individ do të gëzojë të drejtën pak a shumë të kufizuar në intimitetin e tij 
apo saj: në këtë drejtim, e drejta e figurave publike për të mbajtur të fshehtë 
jetën e tyre private është, në parim, më të gjerë, ku ata nuk mbajnë funksione 
zyrtare (edhe në qoftë se, si anëtarë të një familje në pushtet, ato përfaqësojnë 
familjen në evenimente të caktuara, shih Von Hannover, cituar më lart, §§ 
76-77) dhe është shumë më i kufizuar, ku ata mbajnë një funksion të tillë 
(shih, për shembull, Lingens k. Austrisë, 8 korrik 1986, § 42, Seria A nr. 103, 
dhe Ojala dhe Etukeno Oy, cituar më lart, § 52).

120.Fakti që ushtrimi i një funksioni publik ose aspirimi për poste politike 
domosdoshmërish ekspozon një individ në vëmendjen e qytetarëve të tij 
ose të saj të tjerë, duke përfshirë edhe çështje që vijnë të jetës private të 
dikujt. Prandaj, veprimet e caktuara private nga figurat publike nuk mund 
të konsiderohet si të tilla, duke pasur parasysh ndikimin e tyre të mundshëm 
në funksion të rolit të këtyre personave në skenën politike ose shoqërore 



143

dhe interesit rezultante të publikut në duke u informuar prej tyre. Gjykata 
pajtohet me analizën e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, e cila 
ka gjetur se “figurat publike duhet të pranojnë se pozita që zënë në shoqëri - në 
shumë raste me zgjedhje - automatikisht nënkupton presion në rritje për jetën 
e tyre private” (pika 6 të Rezolutës 1165 (1998), shih paragrafin 43 më lart).

121.Kështu, Gjykata ka konstatuar në mënyrë të veçantë se politikanët në mënyrë 
të pashmangshme dhe me vetëdije lënë veten të hapur për  shqyrtimin e 
hollësishëm të çdo fjalë dhe me vepër të tyre nga të dy gazetarët dhe publiku 
i gjerë (shih, ndër të tjera, Lingens, cituar më lart, § 42). Për më tepër, ky 
parim vlen jo vetëm për politikanët, por për çdo person i cili është pjesë 
e sferës publike, qoftë me anë të veprimeve të tyre (shih, për këtë qëllim, 
Krone Verlag GmbH & Co. KG, cituar më lart, § 37, dhe Neës Verlags GmbH 
& Co.KG k. Austrisë, nr. 31457/96, § 54, GJEDNJ 2000 I) ose pozicioni i 
tyre (shih Verlagsgruppe Neës GmbH k. Austrisë (nr. 2), nr. 10520/02, § 36, 
14 dhjetor 2006).

122. Megjithatë, në rrethana të caktuara, madje edhe kur një person është i njohur 
për publikun e gjerë, ai ose ajo mund të mbështetet në një “pritje legjitime” 
të mbrojtjes së dhe respektimit të jetës së tij ose të saj private (shih, ndër të 
tjera, Von Hannover ( nr. 2), cituar më lart, § 97). Kështu, fakti që një individ 
i takon kategorisë së figurave publike nuk mund në asnjë mënyrë, edhe në 
rastin e personave që ushtrojnë funksione zyrtare, të autorizojë mediat të 
shkelin parimet profesionale dhe etike e cila duhet të qeverisin veprimet e 
tyre, ose të legjitimojnë ndërhyrje në jetën private.

123. Kështu që vijon se fama ose funksionet e një individi nuk mund në asnjë 
rrethanë të justifikojnë gjuajtjen nga media ose publikimin e fotografive të 
marra nëpërmjet operacioneve mashtruese ose klandestine (shih, për sa i 
përket fotografive të marra duke përdorur një lente telefoto dhe pa dijeninë 
e personave në fjalë, Von Hannover, cituar më lart, § 68), ose ato që kanë 
portretizuar detajet e jetës private të një individi dhe që përfaqësojnë një 
ndërhyrje në intimitetin e tyre (shih, në lidhje me publikimin e fotografive 
që kanë të bëjnë me një marrëdhënie të dyshuar që ka shkelur kurorën, 
Campmany dhe Lopez Galiacho Perona k. Spanjës (dec.), nr. 54224/00, 
ECHR 2000 XII).

124. Në rastin konkret, Gjykata vëren se Princi është një person i cili, nëpërmjet 
lindjes së tij si anëtar i një familje në pushtet dhe funksioneve të tij publike, 
si politike dhe përfaqësuese, si Kryetar i Shtetit, është padyshim një figurë e 
shquar publike. Gjykatat vendase duhej, pra, të kishin shqyrtuar shkallën deri 
në të cilën rëndësia dhe funksione publike kanë qenë të afta për të ndikuar 
në mbrojtjen e të cilat mund t’u jepen për jetën e tij private. Megjithatë, ato 
u përmbajtën nga përfshirja e kësaj rrethane në vlerësimin e tyre të fakteve 
të paraqitura për shqyrtim. Kështu, edhe pse përsëriti se një përjashtim mund 
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të bëhet me parimin e mbrojtjes së jetës private kur faktet e zbuluar mund 
të çojë në një debat për shkak të ndikimit të tyre për shkak të statusit ose 
funksionit të personit në fjalë (shih paragrafin 26 më lart), Gjykata e Apelit 
të Versajës nuk nxori asnjë konkluzion nga kjo konsideratë në rastin në fjalë. 
Po ashtu, Gjykata e Kasacionit thjesht tha, në mënyrë të përgjithshme, se 
“çdo person, çfarëdo rangu i tij, lindjes, pasuri apo funksionit të tashëm dhe 
të ardhshëm, [kishte] të drejtën për respektimin e jetës së tij private” (shih 
paragrafin 36 më lart).

125.Me të vërtetë, duke pasur parasysh se pritja e mbrojtjes së jetës private mund 
të zvogëlohet për shkak të funksioneve publike të ushtruara, Gjykata vlerëson 
se, për të siguruar një balancim të drejtë të interesave në fjalë, gjykatat e 
brendshme, në vlerësimin e fakteve paraqitur për shqyrtim, duhet të kishin 
marrë parasysh ndikimin e mundshëm të statusit të Princit si Kryetar i Shtetit, 
dhe të kishin tentuar, në këtë kontekst, të përcaktonin pjesët e artikullit të 
kundërshtuar që i përkisnin fushës rreptësishtë private dhe çfarë binte në 
sferën publike.

(ii) Subjekti i publikimit
126. Gjykata vëren që në fillim se publikimi i kundërshtuar në fjalë pa dyshim bie 

në sferën e jetës private të princit, në atë që përshkruan jetën e tij të dashurisë 
dhe marrëdhënien e tij me djalin e tij. Megjithatë, duke iu referuar gjetjeve të 
saj të mëparshme (shih paragrafët 106-114 më sipër), konsideron se elementi 
thelbësor i informatave të përmbajtura në artikull - ekzistenca e fëmijës - shkoi 
përtej sferës private, duke pasur parasysh natyrën e trashëguar të funksioneve 
të Princit Monegasque si Kryetar i Shtetit. Për më tepër, duke pasur parasysh 
se Princi ishte shfaqur disa herë në publik së bashku me Znj. Coste (shih 
paragrafët 14 dhe 16 më lart), Gjykata vlerëson se ekzistenca e marrëdhënieve 
të tij me të nuk ishte më thjesht një çështje në lidhje me jetën e tij private.

127. Gjykata më pas do të theksojë se jeta private Princit nuk ishte objekt i vetëm 
i artikullit, por ai shqyrtonte edhe jetën private të Znj. Coste dhe djalit të 
saj, mbi të cilin vetëm Znj. Coste kishte përgjegjësinë prindërore. Kështu, 
ai gjithashtu përmban detaje në lidhje me shtatzëninë e të intervistuarës, 
ndjenjat e saj, lindjen e djalit të saj, një problem shëndetësor vuajtur nga 
fëmija dhe jetën e tyre së bashku (shih paragrafin 14 më lart). Këto ishin 
elemente që lidhen me jetën private të Znj. Coste, në lidhje me të cilat ajo 
sigurisht nuk ishte e detyruar për të heshtur dhe ishte e lirë për të komunikuar. 
Në këtë drejtim, Gjykata nuk mund të injorojë faktin se artikulli i kontestuar 
ishte një mjet i shprehjes për të intervistuarën dhe djalin e saj.

128.Përveç kësaj, në sigurimin e botimit të kundërshtuar, Znj. Coste u motivua 
nga një interes personal, përkatësisht njohjen zyrtare për djalin e saj, siç 
pasqyrohet qartë në artikull (shih paragrafët 14 dhe 15 më lart). Intervista 
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kështu ka ngritur një pyetje të interesit publik, por shqyrtonte gjithashtu 
interesa private konkurruese: ato të Znj. Coste në sigurimin e njohjes për 
djalin e saj, e cila ishte arsyeja pse ajo kishte kontaktuar median (shih 
paragrafin 17 më lart), atë të fëmijës në të pasurit të vlerësuar atësinë e tij 
dhe atë të Princit në mbajtjen sekret të atësisë.

129. Gjykata megjithatë pajtohet që, siç kanë paraqitur Qeveria (shih paragrafin 
63 më lart), e drejta e Znj. Coste për lirinë e shprehjes për veten e saj dhe djali 
i saj nuk është drejtpërdrejt çështja në rastin në fjalë, duke pasur parasysh 
se Znj. Coste nuk ishte një palë në procedurën para gjykatave të brendshme 
dhe nuk është palë në procedurën para Gjykatës. Ajo thekson, megjithatë, se 
kombinimi i elementeve që kanë të bëjnë me jetën private të Znj. Coste dhe 
me atë të Princit duhej të merret parasysh në vlerësimin e mbrojtjes e cila i 
duhet ofruar këtij të fundit.

(c) Sjellja e mëparshme e peronit në fjalë
130.Gjykata vëren se as gjykatat e brendshme e as palët nuk kanë komentuar 

sjelljen paraprake të Princit. Në rrethanat e rastit, konsideron, duke mos 
dëshiruar të spekulojë, se materiale në shkresat çështjes nuk janë në vetvete 
të mjaftueshme për të mundësuar atë për të marrë dijeni ose të shqyrtojë 
sjelljen e mëparshme të Princit në lidhje me median. Për më tepër, fakti se 
ka bashkëpunuar me shtypin në rastet e mëparshme nuk mund të shërbejë si 
argument për të privuar një person i cili diskutohet në një artikull nga të të 
gjitha mbrojtjet (shih Egeland dhe Hanseid k. Norvegjinë, nr. 34438/04, § 
62, 16 prill 2009). Toleranca apo akomodimi i mëparshëm i një personi, të 
pretenduara ose të vërteta, për sa i përket botimeve që prekin jetën e tij ose 
të saj private, nuk do të privojnë personin në fjalë nga e drejta e privatësisë.

(d) Metoda e mbledhjes se informacionit dhe vërtetësia e tij
131.Gjykata thekson që në fillim rëndësinë që i kushton marrjes së detyrave 

dhe përgjegjësive nga ana e gazetarëve, dhe parimeve etike që rregullojnë 
profesionin e tyre. Në lidhje me këtë, ajo rithekson se neni 10 mbron të 
drejtën e gazetarëve për të mos zbuluar informacion mbi çështjet e subjektit 
me interes të përgjithshëm me kusht që ata janë duke vepruar në mirëbesim 
dhe në mënyrë të saktë faktike dhe se ato japin informacion «të besueshëm 
dhe të saktë» në përputhje me etikën e gazetarisë (shih Fressoz dhe Roire k. 
Francës [DHM], nr. 29183/95, § 54, ECHR 1999 i).

132.Drejtësia e mjeteve të përdorura për të marrë informacion dhe për ta riprodhuar 
atë për publikun dhe respektin e treguar për personin i cili i nënshtrohet 
raportit të lajmeve (shih Egeland dhe Hanseid, cituar më lart, § 61) janë 
gjithashtu kritere themelore për tu marrë parasysh. Natyra reduktive dhe e 
cunguar e një artikull, ku ekziston mundësia e largimit të lexuesit nga e drejta, 
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ka të ngjarë të heqë në mënyrë të konsiderueshme nga rëndësia e kontributit 
të artikullit në një debat me interes publik (shih Stoll, cituar më lart, § 152).

133.Më tej, Gjykata do të nënvizojnë rrethanat e veçanta të rastit aktual në 
krahasimin me rastet e tjera të shqyrtuara nga ajo në të cilën shtypi e kishte 
ekspozuar jetën private të figurave publike, duke përfshirë anëtarët e familjes 
në pushtet Monegasque: në një vendim që duket të ketë qenë personal, i 
qëllimshëm dhe i informuar, Znj. Coste vetë ka kontaktuar Paris Match (shih 
paragrafin 17 më lart).

134. Vërtetësia e deklaratave të zonjës Coste në lidhje me atësisë e Princit nuk 
është kontestuar prej tij, dhe ai vetë pranoi publikisht atë menjëherë pasi 
artikulli i kundërshtuar u botua. Në lidhje me këtë, Gjykata rithekson natyrën 
thelbësore të vërtetësisë së informacionit të shpërndarë: respektimi i këtij 
parimi është themelor për mbrojtjen e reputacionit të të tjerëve.

135.Sa i përket fotografive të cilat ilustrojnë intervistën, ato janë dorëzuar vullne-
tarisht - siç vuri në dukje dhe Gjykata e Apelit të Versajës (shih paragrafin 
27 më lart) - dhe pa pagesë për Paris Match nga Znj. Coste (shih paragrafin 
17 më lart). Përveç kësaj, fotografitë që tregojnë Princin me fëmijën e tij nuk 
janë marrë pa dijeninë e tij (kontrast me Von Hannover, cituar më lart, § 68), 
ose në rrethana që tregojnë atë në një dritë të pafavorshme (krahasoni me Von 
Hannover (nr. 2), cituar më lart , §§ 121 123). Duhet pranuar, njësoj si dhe 
gjykatat e brendshme, se Gjykata vëren se fotografitë treguan princin në një 
kontekst privat dhe janë botuar pa pëlqimin e tij. Megjithatë, ato me siguri 
nuk e kanë paraqitur atë në një dritë që mund të dëmtojnë pozitën e tij publike 
nga perspektiva e lexuesit. As nuk paraqesin një imazh të shtrembëruar të tij, 
dhe mbi të gjitha ato dhanë mbështetje për përmbajtjen e intervistës, duke 
ilustruar vërtetësinë e informatave të përmbajtura në të.

136.Në lidhje me fotografitë që tregojnë princin me Znj. Coste, nuk është 
kontestuar se këto janë marrë në vende publike në ngjarje të cilat ishin vetë 
publike, kështu që publikimi i tyre nuk ngre asnjë çështje të veçantë në 
rrethanat e çështjes në fjalë.

(e) Përmbajtja, forma dhe pasojat e artikullit të kundërshtuar
137.Qeveria kritikoi aplikantët për dhënies së informacionin të publikuar një 

aspekt sensacional dhe për dështimin për të filtruar informacionet shpjeguese 
të Znj. Coste me qëllim për të përjashtuar ato që kishin të bënin me detajet 
intime të jetës së Princit (shih paragrafët 71-72 më lart). Nga ana e tyre, 
gjykatat e brendshme theksuan se publikimi i kundërshtuar përmban devijime 
të shumta në lidhje me rrethanat e takimit të Znj. Coste me Princin, reagimin 
e princit pas njoftimit të shtatzënisë së zonjës Coste dhe sjelljen e tij të 
mëvonshme ndaj fëmijës (shih paragrafët 27 dhe 36 më lart ).
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138.Në këtë drejtim, Gjykata vëren së pari se, në ushtrimin e profesionit të tyre, 
gazetarët marrin vendime në baza ditore përmes të cilave ata përcaktojnë 
vijën ndarëse midis të drejtës së publikut për informacion dhe të drejtat e të 
tjerëve për të respektuar jetën e tyre private. Ata kështu kanë përgjegjësinë 
kryesore për mbrojtjen e individëve, përfshirë figurat publike, nga çdo 
ndërhyrje në jetën e tyre private. Zgjedhjet që ata bëjnë në këtë drejtim duhet 
të bazohet në rregullat dhe kodet e sjelljes etike të profesionit të tyre.

139.Së dyti, Gjykata thekson se qasja e përdorur për të mbuluar një subjekt është 
çështje e lirisë së gazetarëve. Nuk është për atë, as për gjykatat kombëtare, të 
zëvendësojnë pikëpamjet e tyre për ato të shtypit në këtë fushë (shih Jersild, 
cituar më lart, § 31). Neni 10 i Konventës e lë për gazetarët që të vendosin se 
çfarë të dhënash duhet të publikohet për të siguruar kredibilitet një artikulli 
(shih Fressoz dhe Roire, cituar më lart, § 54). Përveç kësaj, gazetarët të 
gëzojnë lirinë për të zgjedhur, nga artikujt e lajmeve që vijnë me to, me cilat 
ata do të merren dhe se si ata do ta bëjnë këtë. Kjo liri, megjithatë, nuk është 
pa përgjegjësitë e veta (shih paragrafët 131-132 më lart).

140.Sa herë  informacioni i cili merret me jetën private të një personi tjetër është 
qendër të çështjes, gazetarët janë e kanë të nevojshme të marrin parasysh, për 
aq sa është e mundur, ndikimin e informacionit dhe fotot që do të publikohen 
para shpërndarjes së tyre. Në veçanti, ngjarje të caktuara në lidhje me jetën 
private dhe familjare gëzojnë mbrojtje me vëmendje të veçantë në bazë të 
nenit 8 të Konventës dhe për këtë arsye duhet të bëjë gazetarët të tregojnë 
maturi dhe kujdes kur mbulojnë këto tema (shih Editions Plon, cituar më lart, 
§§ 47 dhe 53, dhe Hachette Filipacchi Associés, cituar më lart, §§ 46 49).

141.Në rastin konkret, publikimi i kundërshtuar është paraqitur si një intervistë e 
përbërë nga pyetje dhe përgjigje, duke riprodhuar deklaratat e zonjës Coste 
pa ndonjë komenti gazetaresk. Për më tepër, toni i intervistës duket të jetë i 
matur dhe jo-sensacional. Vërejtjet e zonjës Coste janë të njohur si citate dhe 
motivet e saj janë të përcaktuar qartë për lexuesit. Në mënyrë të barabartë, 
lexuesit lehtë mund të bëjnë dallimin mes asaj që është material faktik dhe 
ato që kanë të bëjë me perceptimin e të intervistuarit mbi ngjarjet, mendimet 
e saj apo ndjenjat e saj personale (shih paragrafin 14 më lart).

142.Gjykata e ka pasur rastin që të deklarojë se ndëshkimi i një gazetari për 
ndihmën e ofruar në përhapjen e deklaratave të bëra nga një person tjetër në 
një intervistë do të pengojë seriozisht kontributin e shtypit për diskutimin e 
çështjeve me interes publik dhe nuk duhet të parashikohet nëse nuk arsye 
veçanërisht të forta për të bërë kështu (shih Jersild, cituar më lart, § 35, dhe 
Polanco Torres dhe Movilla Polanco k. Spanjës, nr. 34147/06, §§ 47-48, 21 
shtator 2010). Ajo konsideron se e njëjta metodë duhet të mbizotërojë në 
rrethanat e çështjes në fjalë, duke marrë parasysh se, mbi të gjitha jeta private 
të princit, publikimi i kundërshtuar kishte të bënte me një çështje të interesit 
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publik, veçanërisht meqenëse të dhënat e ofruara nga Znj. Coste në lidhje me 
marrëdhënien e saj me të Princin nuk ishin të tilla që dëmtonin reputacionin 
e tij ose ngjallnin përbuzje ndaj tij (kontrast nga Ojala dhe Etukeno Oy, 
cituar më lart, § 56, dhe Ruusunen, cituar më lart, § 51). Në të vërtetë, nuk 
është kontestuar se thëniet e Znj. Coste për jetën e saj dhe marrëdhëniet e saj 
personale me Princin ishin të sinqerta dhe se është raportuar me besnikëri 
nga aplikantët. Përveç kësaj, nuk ka asnjë arsye për të dyshuar se në botimin 
e kësaj historie, qëllimi i ankuesve nuk ishte për ti komunikuar publikut 
lajme që ishin me interes të përgjithshëm (shih paragrafin 116 më lart).

143.Për më tepër, ishte detyrë e gjykatave të brendshme për të vlerësuar intervistën 
e kundërshtuar në mënyrë të tillë që të dallojnë dhe të peshojë atë që, në fjalën 
personale të Znj.  Coste, ka të ngjarë të bjerë në zonën kryesore të jetës private 
të Princit (krahasoni me Ojala dhe Etukeno Oy, cituar më lart, § 56, dhe 
Ruusunen, cituar më lart, § 51) dhe çfarë mund të jetë me interes të ligjshëm 
për publikun. Megjithatë ato nuk arritën ta bëjnë këtë, duke mohuar se ka 
pasur ndonjë vlerë “të vërtetë” në lajmin në lidhje me ekzistencën e djalit të 
princit dhe kanë gjetur se ajo nuk bënte pjesë “në ndonjë debat mbi një çështje të 
interesit publik i cili do të justifikonte raportimin e tij... mbi bazën e transmetimit 
të ligjshëm të informacionit për publikun” (shih paragrafin 36 më lart).

144.Pa dyshim, intervista ishte vendosur në një mjedis narrative shoqëruar me 
efekte grafike dhe titujt të cilat janë të destinuara për të tërhequr vëmendjen 
e lexuesit dhe të provokojë një reagim (shih paragrafët 15 16 më lart). Duke 
pasur parasysh kritikat e Qeverisë në këtë pikë (shih paragrafin 72 më lart), 
Gjykata thekson se paraqitja e një artikulli të shtypit dhe stili i përdorur në të 
janë një çështje e vendimit editorial, në të cilën nuk është në parim për të, ose 
për gjykatat e brendshme, për të gjykuar. Megjithatë, ajo gjithashtu thekson 
se liria gazetareske nuk është e pakufizuar dhe se shtypi nuk duhet të kalojë 
disa kufij në lidhje me këtë, në mënyrë të veçantë “mbrojtjen ... e të drejtave 
të të tjerëve” (shih, ndër të tjera, Mosley, cituar më lart, § 113, dhe MGN, 
cituar më lart, § 141). Në rastin në fjalë, ajo konsideron se, kur shihet si një 
e tërë, ky prezantim narrativ, i krijuar me shtimin e titujve, fotografive dhe 
nënshkrimeve, nuk e shtrembërojnë përmbajtjen e informacionit, por duhet 
të konsiderohet si transpozim ose ilustrim i tij.

145.Për më tepër, përdorimi i shprehjeve të caktuara (shih paragrafët 15 16 
më lart), të cilat, për të gjitha qëllimet dhe synimet, ishin projektuar për të 
tërhequr vëmendjen e publikut në vetvete nuk mund të ngrejë një çështje 
sipas jurisprudencës së Gjykatës (shih Tănăsoaica k. Rumanisë, nr. 3490/03, 
§ 41, 19 qershor 2012): revista nuk mund të kritikohet për përmirësimin e 
artikullit dhe përpjekjen që ta paraqesë atë në mënyrë atraktive, me kusht që 
kjo të mos shtrembërojnë informacionin e publikuar dhe nuk është i tillë që 
të mashtrojë lexuesit.
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146. Në lidhje me fotografitë që ilustrojnë artikullin të cilat tregojnë Princin që 
mban fëmijën, Gjykata rithekson para së gjithash që, në thelb, Neni 10 e lë 
për gazetarët për të vendosur nëse është apo jo e nevojshme për të riprodhuar 
këto dokumente për të siguruar kredibilitet (shih, në veçanti, Fressoz dhe 
Roire, cituar më lart, § 54, dhe Pinto Coelho k. Portugalisë, nr. 28439/08, § 
38, 28 qershor 2011).

147. Ajo vëren më tej se Gjykata e Kasacionit u shpreh se “publikimi i fotografive 
të një personi për të ilustruar përmbajtje të mëvonshme e cilat çoi në një 
pushtim të intimitetit të tij, domosdoshmërish shkel të drejtën e tij për të 
kontrolluar e shëmbëlltyrën e vet” ( shih paragrafin 36 më lart).

148.Gjykata vlerëson se, ndërkohë që nuk ka dyshim në rastin në fjalë se këto 
fotografi bien brenda sferës së jetës private të Princit dhe se ai nuk kishte 
miratuar publikimit të tyre, lidhja e tyre me artikullin e kundërshtuar nuk ishte 
e parëndësishme, artificiale ose arbitrare (shih Von Hannover k. Gjermanisë 
(nr. 3), nr. 8772/10, §§ 50 dhe 52, 19 shtator 2013). publikimi i tyre do të 
mund të arsyetohet me faktin se ato kanë shtuar kredibilitet për llogari të 
ngjarjeve. Në kohën e botimit të tyre, duke pasur parasysh se Znj. Coste nuk 
kishte qenë në gjendje për të marrë aktin noterial për të njohur djalin e saj 
(shih paragrafët 14 dhe 17 më lart), ajo nuk kishte në dispozicion të saj dëshmi 
të tjera të cilat do të kishin mundësinë për të vërtetuar historinë e saj dhe të 
mundësonin aplikantët të heqin dorë nga publikimi i fotografive. Si pasojë, 
edhe pse publikimi i këtyre fotografive ka pasur efektin e ekspozimit të jetës 
private të Princit për publikun, Gjykata çmon se ato mbështetën narrativen e 
dhënë në artikull, e cila tashmë është gjetur të ketë kontribuar në një debat me 
interes publik (shih paragrafin 113 më lart).

149.Për më tepër, të marra vetëm ose në bashkëpunim me tekstin shoqërues 
(çfarëdo qofshin titujt, nëntitujt dhe nënshkrimet, apo intervista në vetvete), 
këto fotografi nuk ishin shpifëse, zhvlerësues ose pezhorative për imazhin e 
Princit (kontrast nga Egeland dhe Hanseid, cituar më lart, § 61); në të vërtetë, 
ky i fundit nuk pretendon se ka pasur dëmtim të reputacionit të tij.

150.Së fundi, në lidhje me pasojat e artikullit të kontestuar, Gjykata vëren se 
menjëherë pasi artikulli u publikua, Princi pranoi publikisht atësinë e tij. 
Gjykata e Apelit e Versajës ka vënë re në lidhje me këtë se ai ishte “i detyruar” 
për të siguruar një shpjegim publik për një çështje që lidhet me jetën e tij 
private (shih paragrafin 27 më lart). Nga ana e saj, Gjykata vlerëson se 
pasojat e botimit duhet të vihen në perspektivë, në dritën e artikujve që ishin 
publikuar më parë në Daily Mail dhe Bunte. Megjithatë, në rastin konkret 
gjykatat e brendshme nuk duket se kanë vlerësuar pasojat në kontekst më 
të gjerë të mbulimit mediatik ndërkombëtar tashmë të dhënë për ngjarjet e 
përshkruara në artikull. Kështu, ato nuk i kanë dhënë asnjë peshë faktit se 
fshehtësia që rrethon atësinë e Princit tashmë ishte dëmtuar nga artikujt e 
mëparshëm në media të tjera (shih paragrafët 9 dhe 11 më lart).



150

(f) Rreptësia e dënimit
151. Gjykata thekson se në kuadër të vlerësimit të proporcionalitetit, pavarësisht 

nëse sanksioni i dhënë ishte i vogël, ajo që ka rëndësi është fakti i gjykimit 
duke të dhënë ndaj personit në fjalë, duke përfshirë kur një vendim i tillë është 
vetëm civil nga natyra (shih, mutatis mutandis, Roseiro Bento k. Portugalisë, 
nr. 29288/02, § 45, 18 prill 2006). Çdo kufizim i panevojshme për lirinë e 
shprehjes në mënyrë efektive përfshin rrezikun e pengimit ose paralizimit të 
mbulimit të ardhshëm mediatik të çështjeve të ngjashme.

152. Në rastin konkret, shoqëria ankuese ishte urdhëruar të paguajë 50.000 euro 
në dëme dhe për të publikuar një deklaratë të detajuar mbi gjykimin. Gjykata 
nuk mund të gjykojë që këto dënime janë të parëndësishme.

(g) Përfundim
153. Në dritën e të gjitha konsideratave të mësipërme, Gjykata vlerëson se 

argumentet e parashtruara nga Qeveria në lidhje me mbrojtjen e jetës private 
të Princit dhe të drejtën e tij për imazhin e tij, edhe pse e rëndësishme, nuk 
mund të konsiderohen si të mjaftueshme për të justifikuar ndërhyrjen në këtë 
çështje. Në vlerësimin e rrethanave të paraqitura për vlerësimi, gjykatat e 
brendshme nuk i kanë kushtuar vëmendjen e duhur parimeve dhe kritereve 
të përcaktuara nga jurisprudenca e Gjykatës për balancimin e të drejtës për 
respektimin e jetës private dhe të drejtës së lirisë së shprehjes (shih paragrafët 
142 dhe 143 më lart). Kështu ato tejkaluar hapësirën e vlerësimit ofruar për to 
dhe nuk arritën një ekuilibër të arsyeshëm të proporcionalitetit midis masave 
që kufizojnë të drejtën e ankuesve për lirinë e shprehjes, të vendosura nga ana 
e tyre, dhe qëllimin legjitim të ndjekur.
Për këtë arsye, Gjykata konkludon se ka pasur shkelje të nenit 10 të Konventës.

II. ZBATIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

154. 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
155. Ankuesit deklaruan se ata shpresonin për të marrë shpërblim të drejtë i 

cili do të kompensojë për koston e dënimeve të dhëna dhe të publikimit të 
detyrueshëm të vendosur nga gjykatat e brendshme. Megjithatë, ata nuk kanë 
përcaktuar sasinë mbi pretendimet e tyre sipas këtij kreu.
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156. Qeveria nuk ka komentuar mbi këto pretendime përpara Dhomës së Madhe.
157. Gjykata rithekson se sipas Rregullës 60 § 2 të Rregullores së Gjykatës duhet 

detajuar çdo pretendim i bërë në bazë të nenit 41 të Konventës dhe duhet të 
dorëzohet së bashku me dokumentet përkatëse apo kuponët, dështim i cili 
mund të çojë në  refuzimin në tërësi ose pjesërisht të kërkesës. Në rastin 
konkret, ankuesit nuk kanë paraqitur veçoritë e pretendimeve të tyre në 
lidhje me dëmin e pësuar, as nuk kanë paraqitur dokumentet e nevojshme 
mbështetëse. Si pasojë, Gjykata nuk mund të lejojë kërkesën e tyre për 
kompensim.

B. Kostot dhe shpenzimet
158.Ankuesit pretenduan shumën prej 38,463.61 euro si kompensim të shpenzi-

meve të bëra nga ana e tyre në procedurë para gjykatave kombëtare. Ata 
kanë paraqitur shënime mbi tarifat dhe faturat në mbështetje të pretendimit 
të tyre.

159. Qeveria nuk ka komentuar mbi këto pretendime përpara Dhomës së Madhe.
160. Gjykata thekson se kostot dhe shpenzimet nuk do të rimbursohen në bazë 

të nenit 41, përveç nëse është përcaktuar se ato janë shkaktuar me të vërtetë, 
janë shkaktuara domosdoshmërish dhe janë të arsyeshme në sasi. Ajo 
gjithashtu thekson se mund ti japë ankuesit jo vetëm kostot dhe shpenzimet 
e kryera para saj, por edhe ato para gjykatave kombëtare për parandalimin 
dhe korrigjimin e shkeljes (shih Elsholz k. Gjermanisë [DHM], nr. 25735/94, 
§ 73, ECHR 2000 VIII).

161.Në rastin konkret, duke marrë parasysh dokumentet në posedim të saj dhe 
kriteret e lartpërmendura, Dhoma e Madhe e gjen të arsyeshme ti japë 
aplikantëve bashkërisht 15.000 euro në bazë të këtij kreu.

C. Interesi i munguar
162. Gjykata çmon të nevojshme se interesi i mospagimit duhet të bazohet në 

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

PËR KETO ARSYE, GJYKATA, UNANIMISHT,
1. Vendos se ka pasur shkelje të nenit 10 të Konventës;
2. Gjykon

(A)  se shteti i paditur duhet t’i paguajë ankuesve, bashkërisht, brenda 
tre muajve, EUR 15,000 (pesëmbëdhjetë mijë euro) për kostot dhe 
shpenzimet, plus çdo taksë qe mund të jetë në ngarkim të tyre;

(B)  qe nga skadimi afatit të lartpërmendur prej tre muajsh deri në zgjidhje, 
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do të paguhet interes i thjeshtë mbi shumat e mësipërme në një normë 
të barabartë me normën marzhinale të huadhënies së Bankës Qendrore 
Evropiane gjatë periudhës së mospagimit, plus tre pikë për qind;

3. Rrezon pjesën tjetër të pretendimit të ankuesve për shpërblim të drejtë.

Bërë në anglisht dhe frëngjisht, dhe shpallur  në një seancë publike në 
Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 10 nëntor 2015.

Søren Prebensen       Dean Spielmann
Zëvendës Kancelar             Kryetar



DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA LAMBERT ME TË TJERË k. FRANCËS

(Kërkesa nr. 46043/14)

Ky version është ndrequr më 25 qershor 2015
në përputhje me nenin 81 të Rregullores së Gjykatës.

STRASBURG

5 qershor 2015

Ky vendim është i formës së prerë. 
Atij mund t’i bëhen rishikime në redaktim.
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Në çështjen Lambert dhe të tjerë k. Francës,
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, e mbledhur në një Dhomë të 

Madhe të përbërë nga:
Dean Spielmann, kryetar,
Guido Raimondi,
Mark Villiger,
Isabelle Berro,
Khanlar Hajiyev,
Ján Šikuta,
George Nicolaou,
Nona Tsotsoria,
Vincent A. De Gaetano,
Angelika Nußberger,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse,
André Potocki,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal,
Valeriu Griţco,
Egidijus Kūris, gjyqtarë,
e nga Erik Fribergh, Kancelar,

Pasi e diskutoi çështjen në dhomë këshillimi më 7 janar e më 23 prill 2015,
Jep këtë vendim, të miratuar në këtë datë të fundit:

PROCEDURA
1.   Në zanafillë të kësaj çështjeje ndodhet një kërkesëpadi (nr. 46043/14) e drejtuar 

kundër Republikës Franceze dhe me anë të së cilës katër shtetas të këtij shteti, 
Z. e Znja Pierre e Viviane Lambert, Z. David Philippon dhe Znja Anne Tuarze 
(“paditësit”), i janë drejtuar Gjykatës më 23 qershor 2014 në bazë të nenit 34 
të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe të Lirive Themelore 
(“Konventa”).

2.  Paditësit janë përfaqësuar nga Z. J. Paillot, avokat në Strasburg dhe Z. J. 
Triomphe, avokat në Paris. Qeveria franceze (“Qeveria”) është përfaqësuar 
nga agjenti i saj, Z. F. Alabrune, drejtor i Çështjeve Juridike në Ministrinë e 
Punëve të Jashtme.

3.  Paditësit ngrinin në veçanti pretendimin se ndalja e ushqimit dhe e hidratimit 
në mënyrë artificiale për Vincent Lambert-in qenka në kundërshtim me 
detyrimet që rrjedhin për shtetin nga neni 2 i Konventës, përbëka një 
keqtrajtim që përbën torturë, në kuptimin e nenit 3 të Konventës, si edhe një 
cenim të integritetit së tij fizik, në kuptimin e nenit 8 të Konventës.
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4. Kërkesëpadia i është caktuar Seksionit të Pestë të Gjykatës (neni 52 § 1 i 
Rregullores). Më 24 qershor 2014, Dhoma kompetente ka vendosur të zbatojë 
nenin 39 të Rregullores, t’ia njoftojë kërkesëpadinë Qeverisë dhe ta trajtojë 
atë me përparësi.

5.  Më 4 nëntor 2014, një Dhomë e Seksionit të Pestë e përbërë nga Mark Villiger, 
kryetar, Angelika Nußberger, Boštjan M. Zupančič, Vincent A. De Gaetano, 
André Potocki, Helena Jäderblom, Aleš Pejchal, gjyqtarë, si edhe nga Stephen 
Phillips, sekretar seksioni, ka hequr dorë nga juridiksioni i saj në favor të 
Dhomës së Madhe, meqenëse asnjëra nga palët nuk e kishte kundërshtuar 
këtë gjë (nenet 30 i Konventës dhe 72 i Rregullores).

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

7.  Si paditësit ashtu edhe Qeveria kanë paraqitur nga një përkujtesë rreth 
pranueshmërisë e rreth themelit të çështjes.

8.  Komente janë marrë gjithashtu edhe nga Rachel Lambert, François Lambert e 
Marie-Geneviève Lambert, përkatësisht bashkëshorte, nip dhe motër prej babe 
të Vincent Lambert-it, nga Bashkimi Kombëtar i Shoqatave të Familjeve të 
Personave me Traumë të Kafkës e Dëmtim të Trurit (UNAFTC), nga shoqa-ta 
Amréso Bethel, si edhe nga Klinika e të Drejtave të Njeriut e Institutit Ndërko-
mbëtar të të Drejtave të Njeriut, të cilat kryetari i kishte lejuar të ndërhynin në 
procedurën me shkrim si palë të treta (nenet 36 § 2 i Konventës dhe 44 § 3 
a) i Rregullores). Rachel Lambert-i, François Lambert-i dhe Marie Geneviève 
Lambert-i janë lejuar gjithashtu që të ndërhynë në procedurën me gojë.

9.  Një seancë është zhvilluar në publik në Pallatin e të Drejtave të Njeriut, në 
Strasburg, më 7 janar 2015 (neni 59 § 3 i Rregullores).

Janë paraqitur:
– për Qeverinë 

Z. F. ALABRUNE, drejtor i Çështjeve Juridike
i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të Zhvillimit Ndërkombëtar, agjent,
Znja E. JUNG, referente në Nëndrejtorinë e të Drejtave  të Njeriut të Ministrisë 
së Punëve të Jashtme dhe të Zhvillimit Ndërkombëtar,
Z. R. FÉRAL, referent në Nëndrejtorinë e të Drejtave të Njeriut të Ministrisë së 
Punëve të Jashtme dhe të Zhvillimit Ndërkombëtar,
Znja S. RIDEAU, këshilltare në Drejtorinë e Çështjeve Juridike të Ministrisë së 
Çështjeve Sociale, të Shëndetësisë dhe të të Drejtave të Grave,
Znja I. ERNY, këshilltare juridike në Degën etë Drejtave të Përdoruesve, të 
Çështjeve Juridike dhe Etike të Ministrisë së Çështjeve Sociale, të Shëndetësisë 
dhe të të Drejtave të Grave,
Znja P. ROUAULT-CHALIER, nëndrejtore për Çështjet Juridike të Përgjithshme 
dhe Mosmarrëveshjet në Ministrinë e Drejtësisë,
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Znja M. LAMBLING, referente në Zyrën e së Drejtës së personave dhe të 
Familjes të Ministrisë së Drejtësisë                                                     këshilltarë;

– për paditësit
Z. J. PAILLOT, avokat,
Z. J. TRIOMPHE, avokat,         avokatë,
Z. G. PUPPINCK,
Pr X. DUCROCQ,
Dr B. JEANBLANC,                  këshilltarë;

– për Rachel Lambert-in, palë e tretë
Z. L. PETTITI, avokat,           avokat,
Dr OPORTUS, 
Dr SIMON,       këshilltarë;

– për François e Marie-Geneviève Lambert-in, palë të treta
Z. M. MUNIER-APAIRE, avokat në Këshillin e Shtetit dhe në Gjykatën
e Kasacionit,
Z. B. LORIT, avokat,           avokatë.

Të pranishëm ishin gjithashtu edhe paditësit (me përjashtim të paditësit të 
parë), si edhe Rachel Lambert, François Lambert e Marie-Geneviève Lambert, 
palë të treta.

Gjykata ka dëgjuar deklarimet e Z. Alabrune, Z. Paillot, Z.  Triomphe, Z. 
Munier-Apaire e Z. Pettiti, si edhe përgjigjet e Z. Alabrune dhe Z. Paillot për 
pyetjet e drejtuara nga një gjyqtar.

FAKTET
I.  RRETHANAT E ÇËSHTJES

10.  Paditësit, të gjithë shtetas francezë, janë Z. Pierre Lambert me bashkëshorten 
e tij Znjën Viviane Lambert, të lindur përkatësisht më 1929 e më 1945 e me 
vendbanim në Reims, Z. David Philippon, i lindur më 1971 e me vendbanim 
në Mourmelon dhe Znja Anne Tuarze, e lindur më 1978 e me vendbanim në 
Milizac. Ata janë përkatësisht prindërit, një vëlla prej nëne dhe një motër e 
Vincent Lambert-it, të lindur më 20 shtator 1976.

11.  Viktimë e një aksidenti rrugor më 29 shtator 2008, Vincent Lambert-i pësoi 
një traumë të rëndë të kafkës që e ktheu atë në tetraplegjik e krejtësisht të varur. 
Sipas ekspertizës mjekësore të urdhëruar nga Këshilli i Shtetit më 14 shkurt 
2014, ai është në një gjendje vegjetative kronike (paragrafi 40 i mëposhtëm).

12.  Nga shtatori 2008 deri në mars 2009, ai qe i shtruar në spital në shërbimet 
e Reanimacionit, pastaj të Neurologjisë të Qendrës Spitalore në Châlons en 



157

Champagne. Nga marsi në qershor 2009, ai u mor përsipër në Qendrën e 
Helioterapisë në Berck sur Mer pastaj, duke nisur nga 23 qershori 2009, në 
Qendrën Spitalore Universitare (QSU) të Reimsit, në njësinë për ndjekjen dhe 
përkujdesjet riadaptuese të pacientëve në gjendje vegjetative ose me vetëdije 
minimale, ku ai vazhdon të jetë i shtruar. Vincent Lambert-i hidratohet dhe 
ushqehet artificialisht në rrugë enterale, konkretisht përmes një sonde gastrike.

13.  Në korrik 2011, ai i është nënshtruar një vlerësimi nga një shërbim i specializuar 
i Universitetit të Liezhit, Coma Science Group, i cili nxori përfundimin se ai 
ishte në një gjendje neurovegjetative kronike të cilësuar si “vetëdije minimale 
plus”. Në përputhje me rekomandimet e Coma Science Group, atij iu bënë 
seanca të përditshme kineziterapie ndërmjet shtatorit 2011 e fundit të tetorit 
2012, të cilat nuk dhanë rezultate, si edhe 87 seancave ortofonie midis marsit 
e shtatorit 2012, me qëllim që të përcaktohej një kod komunikimi. Megjithatë, 
nuk qe e mundur të përcaktohej asnjë kod komunikimi. Disa përpjekje u bënë 
gjithashtu për ta vendosur pacientin ndenjur në karrige me rrota.

A.  Vendimi i parë i marrë në bazë të Ligjit të 22 prillit 2005
14.  Meqenëse personeli i shërbimit besoi se po dallonte më 2012 tek Vincent 

Lambert-i shenja gjithnjë e më të theksuara kundërshtimi ndaj mjekimeve 
dhe përkujdesjeve higjienike, ekipi mjekësor nisi gjatë muajve të parë të vitit 
2013 procedurën kolegjiale të parashikuar nga Ligji i 22 prillit 2005 për të 
drejtat e të sëmurëve dhe fundin e jetës (paragrafi 54 i mëposhtëm), duke 
përfshirë aty bashkëshorten e tij, Rachel Lambert-in.

15.  Kjo procedurë çoi te vendimi i Dr. Kariger, mjek që e ka në ngarkim Vincent 
Lambert-in dhe shef i shërbimit ku ai ndodhet i shtruar, për t’ia ndalur atij 
ushqyerjen e për t’ia pakësuar hidratimin. Ky vendim u vu në zbatim më 10 
prill 2013.
B.  Urdhri i përkohshëm i 11 majit 2013

16.  Më 9 maj 2013, paditësit iu drejtuan gjyqtarit për kërkesa të ngutshme të 
Gjykatës Adminisrative të Châlons en Champagne me një padi të bazuar te 
neni L. 521-2 i Kodit të Drejtësisë Administrative (kërkesë e ngutshme për 
mbrojtjen e një lirie themelore, référé liberté) me qëllim që t’i jepte Qendrës 
Spitalore urdhër detyrues për t’i rivendosur ushqyerjen e hidratimin normal 
të Vincent Lambert-it dhe për t’i dhënë atij ato mjekime eventuale për të cilat 
kishte nevojë gjendja e tij.

17.  Përmes urdhrit të datës 11 maj 2013, gjyqtari për kërkesa të ngutshme u dha 
të drejtë kërkesave të tyre. Gjyqtari qe i mendimit se, pa direktiva paraprake 
nga ana e Vincent Lambert-it si edhe në mungesë të një personi të besuar 
në përputhje me dispozitat përkatëse të Kodit të Shëndetit Publik, duhej të 
vazhdohej procedura kolegjiale me familjen e tij, sado që kjo e fundit ishte e 
përçarë rreth asaj se si duhej vepruar me të. Gjyqtari vuri në dukje se, ndonëse 
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bashkëshortja e Vincent Lambert-it ishte pajtuar me atë procedurë, nga hetimi 
dilte që prindërit e tij nuk ishin vënë në dijeni për vënien e saj në zbatim dhe 
që vendimi për ta ndalur ushqyerjen e për ta kufizuar hidratimin, të cilit ata 
nuk ia dinin as natyrën, as arsyet, nuk i respektonte dëshirat e tyre.

18.  Gjyqtari çmoi për rrjedhojë se këto mangësi procedurale përbënin një cenim 
të rëndë dhe haptazi të paligjshëm të një lirie themelore, konkretisht të së 
drejtës për respektimin e jetës, dhe i dha urdhër Qendrës Spitalore që ta 
rivendoste ushqyerjen e hidratimin normal të Vincent Lambert-it dhe t’i jepte 
atij mjekimet e nevojshme për gjendjen e tij shëndetësore.

C.  Vendimi i dytë i marrë në bazë të Ligjit të 22 prillit 2005
19. Duke filluar nga shtatori 2013, u nis një procedurë e re kolegjiale. Dr Kariger-i 

u konsultua me gjashtë mjekë, tre nga të cilët mjekë jashtë institucionit (një 
neurolog, një kardiolog dhe një anestezist me përvojë në mjekësinë lehtësuese), 
të zgjedhur përkatësisht nga prindërit, bashkëshortja e Vincent Lambert-it 
dhe ekipi mjekësor. Ai u njoh gjithashtu me një kontribut të shkruar nga një 
mjek përgjegjës i një shërbimi ku përfshihej një njësi e specializuar brenda 
një qendre për të sëmurë kronikë.

20. Përveç kësaj, ai mblodhi dy herë këshillin familjar më datat 27 shtator e 
16 nëntor 2013, duke përfshirë bashkëshorten, prindërit dhe tetë vëllezërit e 
motrat e Vincent Lambert-it. Rachel Lambert-i dhe gjashtë nga tetë vëllezërit 
e motrat u shprehën në favor të ndërprerjes së ushqyerjes e të hidratimit të tij 
artificial, ndërsa paditësit u shprehën në favor të mbajtjes së tyre.

21.  Më 9 dhjetor 2013, Dr. Kariger-i mblodhi të gjithë mjekët, si edhe pothuajse 
të gjithë ekipin shërbyes. Në përfundim të kësaj mbledhjeje, Dr. Kariger-i dhe 
pesë nga gjashtë mjekët e konsultuar u shprehën në favor të ndaljes së trajtimit.

22.  Në përfundim të kësaj konsulte, Dr. Kariger-i bëri të ditur më 11 janar 2014 se 
kishte ndër mend t’i ndërpriste ushqyerjen dhe hidratimin artificial duke filluar 
nga 13 janari, nëse nuk paraqitej ndonjë ankim në Gjykatën Administrative. 
Vendimi i tij, një raport i arsyetuar prej trembëdhjetë faqesh nga të cilat 
familjes iu lexua një përmbledhje prej shtatë faqesh, vinte re në veçanti 
që situata e Vincent Lambert-it karakterizohej nga natyra e pakthyeshme e 
dëmtimeve të tij në tru, që trajtimi dukej se ishte pa dobi, i shpërpjesëtuar 
e se nuk kishte efekt tjetër përveç mbajtjes artificiale të jetës dhe që ishte e 
sigurt se Vincent Lambert-i, para aksidentit të tij, nuk dëshironte të jetonte 
në kushte të tilla. Dr Kariger-i dilte në përfundimin se zgjatja e jetës së tij 
përmes vazhdimit të trajtimeve me ushqyerje e hidratim në mënyrë artificiale 
i përkiste një kokëfortësie të paarsyeshme.
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D.  Vendimi i Gjykatës Administrative i datës 16 janar 2014
23. Më 13 janar 2014, paditësit iu drejtuan Gjykatës Administrative të Châlons-

en-Champagne me një kërkesë të ngutshme për mbrojtjen e një lirie 
themelore, të bazuar në nenin L. 521-2 të Kodit të Drejtësisë Administrative, 
me qëllim që Qendrës Spitalore dhe mjekut në fjalë t’u ndalohej t’ia hiqnin 
ushqyerjen dhe hidratimin Vincent Lambert-it e që të urdhërohej transferimi 
i menjëhershëm i këtij të fundit në një njësi të specializuar për të sëmurë 
kronikë në Oberhausbergen, të administruar nga shoqata Amréso Bethel (shih 
paragrafin 8 të mësipërm). Rachel Lambert-i me François Lambert-in, nip i 
Vincent Lambert-it, ndërhynë në procedurë në cilësinë e palëve të treta.

24.  Gjykata Administrative, e mbledhur në formacion plenar prej nëntë gjyqtarësh, 
e mbajti seancën e saj më 15 janar 2014. Me vendimin e datës 16 janar 2014, 
ajo e pezulloi ekzekutimin e vendimit të Dr. Kariger-it të datës 11 janar 2014.

25.  Gjykata pohoi së pari se neni 2 i Konventës nuk ia ndalonte një shteti që 
të vendoste rregulla rreth mundësisë së një individi për ta kundërshtuar një 
trajtim që mund të kishte si efekt zgjatjen e jetës së tij, apo një mjeku të 
ngarkuar me një pacient të paaftë për ta shprehur vullnetin e vet e për të cilin 
ai çmonte, pasi kishte zbatuar një tërësi garancish, se trajtimi që i jepej ishte 
një kokëfortësi e paarsyeshme, për t’i dhënë fund këtij trajtimi, nën kontrollin 
e Këshillit të Urdhrit të Mjekëve, të Komitetit të Etikës të Qendrës Spitalore, 
nëse është rasti, si edhe të gjyqtarit administrativ e të gjyqtarit penal.

26. Gjykata çmoi pastaj se, nga dispozitat përkatëse të Kodit të Shëndetit Publik, 
ashtu siç kishin dalë ato nga Ligji i 22 prillit 2005 dhe ishin sqaruar nga 
punimet parlamentare, rezultonte që ushqyerja e hidratimi në mënyrë artificiale 
përmes rrugës enterale, të cilët, ashtu si barnat, janë monopol shpërndarjeje 
i farmacive, shërbejnë për t’u dhënë disa lëndë ushqyese specifike atyre 
pacientëve që i kanë funksionet të dëmtuara dhe shtrojnë nevojën e përdorimit 
të disa teknikave invazive për dhënien e tyre, përbëjnë një lloj trajtimesh.

27. Duke vërejtur se vendimi i Dr Kariger-it mbështetej te vullneti që paskësh 
shprehur Vincent Lambert-i për të mos u mbajtur gjallë në një gjendje varësie 
të madhe dhe se ky as kishte hartuar direktiva paraprake, as kishte caktuar 
ndonjë person të besuar, Gjykata Administrative qe e mendimit se qëndrimi 
që ai kishte shprehur në sy të bashkëshortes së vet dhe njërit prej vëllezërve të 
tij vinte nga një person i aftë i cili nuk përballej me pasojat e atypëratyshme 
të dëshirës së tij dhe nuk ndodhej në kontekstin e një shfaqjeje formale të 
një vullneti të qëllimshëm, cilado të kishte qenë dija e tij profesionale për 
pacientë në një situatë të tillë. Gjykata çmoi nga ana tjetër se fakti që Vincent 
Lambert-i kishte pasur marrëdhënie konfliktuale me prindërit e tij, vlerat 
morale ose angazhimet fetare të të cilëve ai nuk i pranonte, nuk lejonte që ai 
të shihej sikur të kishte shfaqur një vullnet të qartë për të mos pranuar çdolloj 
trajtimi, dhe se nga këto shfaqje kundërshtimi ndaj mjekimeve nuk mund 
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të nxirrej ndonjë vullnet i padyshimtë për sa i përket dëshirës së tij për të 
qëndruar ose jo në jetë. Gjykata nxori përfundimin se Dr. Kariger-i e kishte 
vlerësuar në mënyrë të gabuar vullnetin e Vincent Lambert-it.

28. Nga ana tjetër, Gjykata Administrative çmoi se, sipas raportit të hartuar 
më 2011 nga Qendra Spitalore Universitare e Liezhit (shih paragrafin 13 
të mësipërm), Vincent Lambert-i ishte në një gjendje vetëdijeje minimale 
çka nënkuptonte mbetjen e njëfarë perceptimi emocional dhe ekzistencën e 
reagimeve të mundshme ndaj mjedisit të vet dhe se, prandaj, ushqyerja dhe 
hidratimi artificial nuk kishin si objekt që ta mbanin atë në jetë në mënyrë 
artificiale. Së fundi, Gjykata Administrative çmoi se në mungesë të mundimeve 
ose vuajtjeve të shkaktuara nga trajtimi, ky i fundit nuk mund të cilësohej si 
i padobishëm apo i shpërpjesëtuar. Ajo nxori kështu përfundimin se vendimi 
i Dr. Kariger-it përbënte një cenim të rëndë dhe haptazi të paligjshëm të jetës 
së Vincent Lambert-it, urdhëroi pezullimin e ekzekutimit të tij dhe e rrëzoi 
madje kërkesën për ta transferuar atë në një njësi të specializuar për të sëmurë 
kronikë në Oberhausbergen.

E.  Vendimi i Këshillit të Shtetit i datës 14 shkurt 2014
29.  Me tri kërkesa të datës 31 janar 2014, Rachel Lambert-i, François Lambert-i 

dhe Qendra Spitalore e apeluan këtë vendim te gjyqtari për kërkesa të ngutshme 
i Këshillit të Shtetit. Paditësit bënë një kundërapel, duke kërkuar transferimin 
e menjëhershëm të Vincent Lambert-it në njësinë e specializuar për të 
sëmurë kronikë. Bashkimi Kombëtar i Shoqatave të Familjeve të Personave 
me Traumë të Kafkës e Dëmtim të Trurit (UNAFTC, shih paragrafin 8 të 
mësipërm) paraqiti një kërkesë si palë e tretë.

30. Në seancën për kërkesë të ngutshme që u mbajt më 6 shkurt 2014, kryetari 
i Seksionit për Mosmarrëveshje të Këshillit të Shtetit vendosi ta dërgonte 
çështjen përpara formacionit plenar prej shtatëmbëdhjetë anëtarësh, 
Asamblesë për Mosmarrëveshje.

31. Seanca u zhvillua më 13 shkurt 2014. Në konkluzionet e tij përpara Këshillit 
të Shtetit, raportuesi publik citoi në veçanti fjalët që u kishte thënë ministri i 
Shëndetësisë senatorëve që po shqyrtonin projektligjin e ashtuquajtur Leonetti:

“Ndonëse gjesti i ndaljes së një trajtimi (...) sjell si pasojë vdekjen, qëllimi i atij 
gjesti [nuk është për të vrarë: ai është] që t’i kthejë vdekjes karakterin e saj 
të natyrshëm dhe që të lehtësojë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për 
mjekuesit, roli i të cilëve nuk është që të shkaktojnë vdekjen.”

32. Këshilli i Shtetit e dha vendimin e tij më 14 shkurt 2014. Pasi i bashkoi 
kërkesat dhe lejoi ndërhyrjen e UNAFTC-së, Këshilli i Shtetit e saktësoi me 
fjalët e mëposhtme detyrën e atij gjyqtari për kërkesa të ngutshme të cilit i 
kërkohet që të marrë vendim mbi bazën e nenit L. 521-2 të Kodit të Drejtësisë 
Administrative:
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“Duke pasur parasysh se, në bazë [të nenit L. 521-2], gjyqtari administrativ 
për kërkesa të ngutshme, të cilit i është drejtuar një kërkesë e përligjur në këtë 
kuptim nga një urgjencë e veçantë, mund të urdhërojë të gjitha masat e nevojshme 
për mbrojtjen e një lirie themelore së cilës një autoritet administrativ mund t’i ketë 
sjellë ndonjë cenim të rëndë e haptazi të paligjshëm; se këto dispozita legjislative 
i japin gjyqtarit për kërkesa të ngutshme, i cili në parim shprehet i vetëm e i cili, 
në bazë të nenit L. 511-1 të Kodit të Drejtësisë Administrative, merr vendim 
përmes masash që paraqesin një karakter të përkohshëm, kompetencën për të 
marrë, brenda afateve më të shkurtër e mbi bazë kriteresh ku gjërat duken haptazi, 
masat e nevojshme mbrojtëse për ruajtjen e lirive themelore;

Duke pasur megjithatë parasysh se gjyqtarit për kërkesa të ngutshme i 
takon që t’i ushtrojë kompetencat e tij në mënyrë të veçantë, kur atij i paraqitet 
një kërkesë mbi bazën e nenit L. 521-2 (...) rreth një vendimi të marrë nga një 
mjek mbi bazën e Kodit të Shëndetit Publik e që shpie në ndërprerjen ose në 
mosndërmarrjen e një trajtimi me arsyetimin se ky i fundit do të shprehte një 
kokëfortësi të paarsyeshme dhe se ekzekutimi i këtij vendimi do të sillte në 
mënyrë të pakthyeshme një cenim ndaj jetës; se atij i duhet atëherë që të marrë, në 
rast nevoje në formacion kolegjial, masat e nevojshme mbrojtëse për ta penguar 
ekzekutimin e këtij vendimi kur ky nuk u përgjigjet hipotezave të parashikuara 
prej ligjit, duke proceduar me pajtimin e lirive themelore në fjalë që janë e drejta 
për respektimin e jetës dhe e drejta e pacientit për të dhënë pëlqimin e tij për një 
trajtim mjekësor e për të mos iu nënshtruar një trajtimi që do të ishte rezultati 
i një kokëfortësie të paarsyeshme; se, në këtë hipotezë, gjyqtari për kërkesa të 
ngutshme ose formacioni kolegjial të cilit ai ia ka dërguar çështjen mundet, në 
rast nevoje, pasi e ka pezulluar përkohësisht ekzekutimin e masës dhe përpara se 
të marrë vendim rreth kërkesës që i është paraqitur, të rekomandojë një ekspertizë 
mjekësore dhe të kërkojë, në zbatim të nenit R. 625-3 të Kodit të Drejtësisë 
Administrative, mendimin e çdo personi kompetenca ose dijet e të cilit janë të 
tilla që e sqarojnë në mënyrë të dobishme juridiksionin.”
33. Këshilli i Shtetit pohoi se, nga vetë fjalët e neneve përkatëse të Kodit të 

Shëndetit Publik (nenet L. 1110 5, L. 1111 4 e R. 4127 37) dhe nga punimet 
parlamentare dilte që këto dispozita ishin me rreze të përgjithshme veprimi 
dhe zbatoheshin për Vincent Lambert-in ashtu si edhe për të gjithë përdoruesit 
e sistemit shëndetësor, duke saktësuar si më poshtë:
“Duke pasur parasysh se nga këto dispozita del që çdo personi duhet t’i 

jepen ato mjekime që janë më të përshtatshme për gjendjen e tij shëndetësore, 
por në mënyrë që veprimet e kryera për parandalim, shqyrtim e mjekim të mos 
e ekspozojnë atë ndaj rreziqesh të shpërpjesëtuara në krahasim me përfitimin e 
shpresuar; se këto veprime nuk duhet të ndiqen sidoqoftë me një kokëfortësi të 
paarsyeshme dhe se ato mund të pezullohen ose të mos ndërmerren kur ngjajnë të 
padobishme ose të shpërpjesëtuara apo që nuk kanë efekt tjetër përveç mbajtjes 
së tij artificiale në jetë, pavarësisht nëse i sëmuri është ose jo në fund të jetës; 
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se kur ky i fundit nuk është në gjendje të shprehë vullnetin e tij, vendimi për ta 
kufizuar ose për ta ndalur një trajtim me arsyetimin se vazhdimi i tij mund të 
jetë shprehje e një kokëfortësie të paarsyeshme, kur është fjala për një masë që 
mund të vërë në rrezik jetën e pacientit, mund të merret nga mjeku vetëm duke 
respektuar procedurën kolegjiale të përcaktuar nga Kodi i Etikës Mjekësore dhe 
rregulla këshillimi të përcaktuara nga Kodi i Shëndetit Publik; se i takon mjekut 
që, nëse merr një vendim të tillë, ta ruajë gjithsesi dinjitetin e pacientit dhe t’i 
japë atij mjekime lehtësuese;

Duke pasur parasysh, nga ana tjetër, se nga dispozitat e neneve L. 1110-5 e 
L. 1110-4 të Kodit të Shëndetit Publik, të sqaruara prej punimeve parlamentare 
përpara  miratimit të Ligjit të 22 prillit 2005, del se ligjvënësi ka pasur si qëllim 
që të përfshijë te trajtimet që mund të kufizohen ose ndalohen, me arsyetimin se 
janë një kokëfortësi e paarsyeshme, të gjitha ato veprime që synojnë të sigurojnë 
në mënyrë artificiale ruajtjen e funksioneve jetike të pacientit; se ushqyerja dhe 
hidratimi në mënyrë artificiale u përkasin veprimeve të tilla e, për pasojë, mund 
të ndalen në qoftë se vazhdimi i tyre shpreh një kokëfortësi të paarsyeshme.”
34.  Këshilli i Shtetit qe pastaj i mendimit se i takonte atij që të sigurohej se, duke 

pasur parasysh tërësinë e rrethanave të çështjes, ishin respektuar kushtet e 
vëna nga ligji që të mund të merrej një vendim që i jepte fund një trajtimi 
vazhdimi i të cilit do të shprehte një kokëfortësi të paarsyeshme dhe se 
atij i duhej për këtë qëllim që të kishte informacionet më të plota, sidomos 
rreth gjendjes shëndetësore të Vincent Lambert-it. Ai e çmoi për rrjedhojë 
të nevojshme që, përpara se të merrte vendim rreth kërkesës, të urdhëronte 
një ekspertizë mjekësore e cila u besohej disa mjekëve që kishin zotësi të 
njohura në neuroshkenca, me qëllim që këta të shpreheshin, në mënyrë të 
pavarur e kolegjiale, pasi ta kishin vizituar pacientin, të kishin takuar ekipin 
mjekësor e personelin e shërbimit dhe të ishin njohur me të gjithë kartelën e 
tij mjekësore, rreth gjendjes së tanishme të Vincent Lambert-it dhe t’i jepnin 
Këshillit të Shtetit të gjitha të dhënat e dobishme lidhur me perspektivat e tij 
për ndryshim.

35. Këshilli i Shtetit vendosi që ekspertiza t’i besohej një kolegji prej tre mjekësh 
të caktuar nga kryetari i Seksionit për Mosmarrëveshje me propozim 
përkatësisht të kryetarëve të Akademisë Kombëtare të Mjekësisë, të Komitetit 
Konsultativ Kombëtar të Etikës dhe të Këshillit Kombëtar të Urdhrit të 
Mjekëve, me misionin e mëposhtëm, i cili duhej të plotësohej brenda një afati 
prej dy muajsh duke filluar nga krijimi i tij:

-  të përshkruajë gjendjen e tanishme klinike të Z. Lambert dhe evoluimin 
e tij që prej bilancit të bërë në korrik 2011 nga Coma Science Group i 
Qendrës Spitalore Universitare të Liezhit;

-  të shprehet rreth karakterit të pakthyeshëm të dëmtimeve cerebrale të 
Z. Lambert dhe rreth prognozës së tij klinike;
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-  të përcaktojë nëse pacienti është në gjendje për të komunikuar, në 
çfarëdolloj mënyre, me personat përreth tij;

-  të vlerësojë nëse ekzistojnë shenja që japin mundësi të mendohet sot se 
Z. Lambert reagon ndaj mjekimeve që i bëhen e, në rast se po, nëse këto 
reagime mund të interpretohen si mospranim i këtyre mjekimeve, vuajtje, 
dëshirë që t’i jepet fund trajtimit që e mban atë në jetë apo se dëshmojnë, 
përkundrazi, për dëshirën që ky trajtim të vazhdohet më tej.”

36.  Përveç kësaj, Këshilli i Shtetit, duke pasur parasysh përmasat dhe vështirësinë 
e pikëpyetjeve me natyrë shkencore, etike dhe deontologjike që ngriheshin me 
rastin e shqyrtimit të çështjes, e çmoi të nevojshme që, në zbatim të nenit R. 
625-3 të Kodit të Drejtësisë Administrative, të ftonte Akademinë Kombëtare 
të Mjekësisë, Komitetin Konsultativ Kombëtar të Etikës dhe Këshillin 
Kombëtar të Urdhrit të Mjekëve si edhe Z. Jean Leonetti, raportues i Ligjit të 
22 prillit 2005, që t’i paraqisnin atij përpara fundit të muajit prill 2014 disa 
vërejtje të përgjithshme me shkrim të tilla që ta sqaronin atë në mënyrë të 
dobishme rreth zbatimit të nocioneve të kokëfortësisë së paarsyeshme dhe 
të mbajtjes artificiale në jetë në kuptimin e nenit L. 1110-5 të cituar më lart, 
veçanërisht në vështrim të personave që, ashtu si Vincent Lambert-i, janë në 
një gjendje vetëdijeje minimale.

37. Së fundi, Këshilli i Shtetit e rrëzoi kërkesën e paditësve që synonte transferi-min 
e tij në një njësi të specializuar për të sëmurë kronikë (paragrafi 29 i mësipërm).

F.  Ekspertiza mjekësore dhe vërejtjet e përgjithshme
1. Ekspertiza mjekësore

38. Ekspertët e ekzaminuan Vincent Lambert-in nëntë herë. Ata u njohën me 
të gjithë kartelën mjekësore, duke përfshirë veçanërisht raportin nga Coma 
Science Group të Liezhit (shih paragrafin 13 të mësipërm), me kartelën e 
mjekimeve, me dosjen administrative dhe patën qasje te të gjitha ekzaminimet 
e imazherisë. Ata u konsultuan gjithashtu me të gjitha ato dokumente të dosjes 
gjyqësore që ishin me dobi për ekspertizën. Përveç kësaj, ndërmjet 24 marsit e 
23 prillit 2014, ata u takuan me të gjitha palët (familjen, ekipin mjekësor e atë 
të shërbimit, mjekët konsulentë e përfaqësuesit e UNAFTC-së e të Qendrës 
Spitalore) dhe kryen mbi Vincent Lambert-in një varg ekzaminimesh.

39. Më 5 maj 2014, ekspertët u drejtuan palëve raportin e tyre paraprak me qëllim 
për të marrë vërejtjet e tyre. Raporti i tyre përfundimtar, i paraqitur më 26 maj 
2014, dha përgjigjet e mëposhtme për pyetjet e bëra nga Këshilli i Shtetit.

a)  Rreth gjendjes klinike të Vincent Lambert-it dhe ecurisë së saj
40.  Ekspertët vunë në dukje se gjendja klinike e Vincent Lambert-it përkonte me 

një gjendje vegjetative, pa asnjë shenjë në favor të një gjendjeje vetëdijeje 
minimale. Nga ana tjetër, ata theksuan se ai paraqiste shqetësime të gëlltitjes 
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dhe një dëmtim shumë të rëndë motorik të të katër gjymtyrëve me retraktime 
të mëdha të tendinave. Ata vunë në dukje se gjendja e tij e vetëdijes ishte 
përkeqësuar që prej vlerësimit të bërë në Liezh më 2011.

b)  Rreth karakterit të pakthyeshëm të dëmtimeve në tru e rreth prognozës 
klinike

41.  Ekspertët rikujtuan se dy elementet kryesore që duhet të merren parasysh 
për të vlerësuar karakterin e kthyeshëm apo jo të dëmtimeve cerebrale janë, 
nga njëra anë, periudha e kaluar që nga momenti kur ka ngjarë aksidenti i cili 
i ka shkaktuar ato dhe, nga ana tjetër, vetë natyra e dëmtimeve. Në rastin e 
çështjes në fjalë, ata vunë re se që prej traumës fillestare të kafkës kishin kaluar 
pesë vjet e gjysmë dhe se ekzaminimet imazherike kishin treguar një atrofi 
cerebrale madhore që dëshmonte për një humbje neuronale përfundimtare, 
një shkatërrim pothuajse të plotë të disa rajoneve strategjike si dy talamuset 
dhe të pjesës së sipërme të trungut cerebral, si edhe një dëmtim të rëndë të 
rrugëve cerebrale të komunikimit. Ata dolën në konkluzionin se dëmtimet 
në tru ishin të pakthyeshme. Përveç kësaj, ata vunë në dukje se periudha e 
gjatë e ecurisë, përkeqësimi klinik që nga korriku 2011, gjendja e tanishme 
vegjetative, natyra shkatërrimtare dhe shtrirja e dëmtimeve cerebrale, 
rezultatet funksionale, të bashkuara me seriozitetin e dëmtimit motorik të të 
katër gjymtyrëve, përbënin që të gjitha elemente në favor të një prognoze të 
keqe klinike.

c)  Rreth aftësisë së Vincent Lambert-it për komunikim me njerëzit përreth 
tij

42.  Duke pasur parasysh ekzaminimet e kryera, si edhe duke marrë veçanërisht 
parasysh se protokolli i riedukimit ortofonik i ndjekur më 2012 nuk ia kishte 
dalë të vendoste një kod komunikimi, ekspertët dolën në përfundimin se 
Vincent Lambert-i nuk ishte në gjendje të vendoste një komunikim funksional 
me njerëzit përreth tij.

d)  Rreth ekzistencës së shenjave që japin mundësi të mendohet se Vincent 
Lambert-i reagon ndaj përkujdesjeve për të dhe rreth interpretimit të tyre

43.  Ekspertët konstatuan se Vincent Lambert-i reagonte ndaj përkujdesjeve 
ose ngacmimeve të dhimbshme, por dolën në konkluzionin se bëhej fjalë 
për përgjigje të pavetëdijshme. Ata çmuan se nuk ishte e mundur që ato të 
interpretoheshin si një përjetim i vetëdijshëm vuajtjeje apo si shprehja e një 
qëllimi a e një dëshire për ndaljen apo vazhdimin e trajtimit.

2. Vërejtjet e përgjithshme
44. Më 22 e 29 prill dhe më 5 maj 2014, Këshilli i Shtetit mori vërejtjet e 

përgjithshme të Këshillit Kombëtar të Urdhrit të Mjekëve, të Z. Jean Leonetti, 
raportues i Ligjit të 22 prillit 2005, të Akademisë Kombëtare të Mjekësisë 
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dhe të Komitetit Konsultativ Kombëtar të Etikës.
Këshilli Kombëtar i Urdhrit të Mjekëve saktësoi në veçanti se, me fjalët 

“vetëm mbajtje artificiale e jetës” në nenin L. 1110-5 të Kodit të Shëndetit 
Publik, ligjvënësi kishte parasysh situatën e personave te të cilët jo vetëm mbajtja 
e jetës sigurohet veç përmes vënies në përdorim të mjeteve dhe teknikave që 
zëvendësojnë funksione jetike thelbësore, por edhe sidomos te të cilët vihet re 
një dëmtim i thellë e i pakthyeshëm i funksioneve konjitive dhe relacionale. Ai 
vuri në dukje rëndësinë e nocionit të vazhdimësisë në kohë, duke theksuar se, 
në prani të një gjendjeje patologjike të kthyer në kronike e që sillte si pasojë 
një përkeqësim fiziologjik të personit e në bjerrje të aftësive të tij konjitive dhe 
relacionale, këmbëngulja mund të konsiderohej e paarsyeshme përderisa nuk 
shfaqej asnjë shenjë përmirësimi.

Z. Leonetti nënvizoi se ky ligj kishte parasysh persona me dëmtime cerebrale, 
e të prekur pra prej një sëmundjeje të rëndë e të pashërueshme dhe në një gjendje 
të përparuar të sëmundjes së tyre, por të cilët nuk ishin medoemos “në fund të 
jetës”, çka e kishte shtyrë ligjvënësin që ta titullonte ligjin si “për të drejtat e 
të sëmurëve dhe fundin e jetës” e jo “për të drejtat e të sëmurëve në fund të 
jetës”. Ai saktësoi kriteret e kokëfortësisë së paarsyeshme si edhe elementet për 
vlerësimin e saj dhe vuri në dukje se mënyra se si formulohej një trajtim që nuk 
kishte “efekt tjetër përveçse vetëm mbajtjen artificiale të jetës”, më e ngushtë 
sesa ajo e menduar fillimisht për një trajtim “që e zgjat artificialisht jetën”, ishte 
më kufizuese dhe i referohej mbajtjes artificiale të jetës “në kuptimin thjesht 
biologjik, me karakteristikën e dyfishtë që bëhet fjalë për një pacient i cili paraqet 
dëmtime cerebrale madhore dhe të pakthyeshme e që gjendja e tij nuk paraqet më 
mundësi vetëdijeje për vetveten apo për jetë relacionale”. Ai vuri në dukje se ligji 
ia linte përgjegjësinë e vendimit për ndalje trajtimi vetëm mjekut dhe nuk kishte 
dashur t’ia kalonte këtë përgjegjësi familjes, në mënyrë që të shmangej çdolloj 
ndjenje fajësie dhe që personi i cili e ka marrë atë vendim të ishte i identifikuar.

Akademia Kombëtare e Mjekësisë rikujtoi se është diçka themelore që 
mjeku e ka të ndaluar t’i shkaktojë me dashje vdekjen tjetrit, çka qëndron në 
bazë të marrëdhënies së mirëbesimit ndërmjet pacientit dhe mjekut. Akademia 
iu referua analizës që ajo bënte prej shumë kohësh, sipas së cilës Ligji i 22 prillit 
2005 zbatohej jo vetëm për situatat e ndryshme të “fundit të jetës”, por edhe 
për situatat ku shtrohej çështja shumë e vështirë etike “e ndaljes së jetës” së një 
pacienti në gjendje “mbijetese”, në gjendje vetëdijeje minimale apo në gjendje 
vegjetative kronike.

Komitetit Konsultativ Kombëtar i Etikës i shqyrtoi në mënyrë të thelluar 
vështirësitë që paraqiten nga nocionet e kokëfortësisë së paarsyeshme, të 
trajtimeve e të mbajtjes artificiale në jetë, rikujtoi të dhënat mjekësore rreth 
gjendjes së marrëdhënieve minimale ose gjendjes së vetëdijes minimale dhe 
parashtroi pikëpyetjet etike që ngrihen lidhur me situata të tilla. Ai këshilloi në 
veçanti që të nisej një reflektim, në mënyrë që procesi i pleqërimit kolektiv të 



166

mund të çonte në një proces të mirëfilltë vendimmarrjeje kolektive e që, në rast 
mungese konsensusi, të mund të vihej në përdorim një mundësi ndërmjetësimi.

G.  Vendimi i Këshillit të Shtetit i datës 24 qershor 2014
45.  Seanca u mbajt më 20 qershor 2014 para Këshillit të Shtetit. Në konkluzionet 

e tij, raportuesi publik theksoi në veçanti si më poshtë:
“(...) ata misioni i të cilëve [është] për të mjekuar, ligjvënësi [nuk ka] dashur 

t’i detyrojë ta kapërcejnë hendekun që ekziston midis alternativës që ta lënë 
vdekjen të bëjë punën e saj, kur asgjë nuk mund ta ndalë më, dhe asaj që ta 
shkaktojnë atë drejtpërdrejt përmes dhënies së një produkti vdekjeprurës. Duke 
ndërprerë një mjekim, mjeku nuk vret, por e mbledh mendjen të tërhiqet kur nuk 
ka më se çfarë të bëjë.”

Këshilli i Shtetit e dha vendimin e tij më 24 qershor 2014. Pasi e lejoi 
ndërhyrjen në cilësinë e palës së tretë të Marie Geneviève Lambert, motër prej 
babe e Vincent Lambert-it, dhe i rikujtoi dispozitat e zbatueshme të së drejtës së 
brendshme, ashtu siç ishin komentuar e sqaruar nga vërejtjet e përgjithshme që 
kishte marrë, Këshilli i Shtetit i shqyrtoi një pas një argumentet e paditësve që 
mbështeteshin te Konventa dhe tek e drejta e brendshme.
46.  Rreth pikës së parë, Këshilli i Shtetit përsëriti se, kur gjyqtarit për kërkesa të 

ngutshme i paraqitej një kërkesë mbi bazën e nenit L. 521 2 të Kodit të Drejtësisë 
Administrative (kërkesë e ngutshme për mbrojtjen e një lirie themelore) 
lidhur me një vendim të marrë nga një mjek në zbatim të Kodit të Shëndetit 
Publik, i cili çonte në ndërprerjen ose në mosndërmarrjen e një mjekimi me 
arsyetimin se ky i fundit do të shprehte një kokëfortësi të paarsyeshme dhe se 
ekzekutimi i këtij vendimi do ta cenonte jetën në mënyrë të pakthyeshme, atij 
i takonte ta shqyrtonte një mjet të nxjerrë nga mospërputhja e dispozitave në 
fjalë me Konventën (paragrafi 32 i mësipërm).

47.  Në çështjen në fjalë, Këshilli i Shtetit iu përgjigj me këto fjalë argumenteve 
të bazuara te nenet 2 e 8 të Konventës:
“Duke pasur parasysh, nga njëra anë, se dispozitat e kundërshtuara të Kodit të 

Shëndetit Publik kanë përcaktuar një kornizë juridike e cila e ripohon të drejtën e 
cilitdo për të marrë mjekimet më të përshtatshme, të drejtën që atij t’i respektohet 
vullneti për të mos pranuar çdolloj trajtimi dhe të drejtën për të mos iu nënshtruar 
një trajtimi mjekësor që do të shprehte një kokëfortësi të paarsyeshme; se këto 
dispozita nuk ia lejojnë një mjeku që të marrë, ndaj një personi i cili nuk është 
në gjendje ta shprehë vullnetin e vet, një vendim kufizimi ose ndaljeje trajtimi 
që mund t’ia vërë jetën në rrezik përveçse me kushtin e dyfishtë e të rreptë 
që vazhdimi i këtij trajtimi të shprehë një kokëfortësi të paarsyeshme dhe që 
të respektohen garancitë lidhur me marrjen parasysh të dëshirave të shprehura 
eventualisht nga pacienti, me pyetjen e së paku një mjeku tjetër e të ekipit të 
shërbimit si edhe me pyetjen e personit të besuar, të familjes ose të një të afërmi; 
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se një vendim i tillë i mjekut mund të bëhet objekt ankimi pranë një juridiksioni 
për t’u siguruar që janë përmbushur kushtet e caktuara me ligj;

Duke pasur parasysh se, të marra në tërësinë e tyre, për vetë objektin që kanë 
dhe për kushtet në të cilat duhet të zbatohen, dispozitat e kundërshtuara të Kodit 
të Shëndetit Publik nuk mund të shihen si të papajtueshme me kërkesat e nenit 2 
të Konventës (...), si edhe me ato të nenit 8 të saj (...)”

Këshilli i Shtetit i rrëzoi madje të gjitha ato mjete të paditësve të cilat ishin 
mbështetur te nenet 6 e 7 të Konventës, duke qenë i mendimit se roli që i besohej 
mjekut nga dispozitat e Kodit të Shëndeti Publik nuk ishte i papajtueshëm me 
detyrimin për paanësi që rridhte prej nenit 6 të cituar më lart dhe se neni 7, i cili 
zbatohet për dënimet penale, nuk mund të sillej me dobi si argument në çështjen 
në fjalë.
48.  Rreth zbatimit të dispozitave përkatëse të Kodit të Shëndetit Publik, Këshilli 

i Shtetit parashtroi si vijon:
“Duke pasur parasysh se, sado që ushqyerja dhe hidratimi në mënyrë 

artificiale bëjnë pjesë te trajtimet që mund të ndalen në qoftë se vazhdimi i tyre 
do të ishte shfaqje e një kokëfortësie të paarsyeshme, vetëm rrethana që një 
person mund të jetë në një gjendje të pakthyeshme pavetëdijeje ose, aq më tepër, 
humbjeje autonomie që e bën atë të varur prej një mënyre të tillë ushqyerjeje dhe 
hidratimi nuk mjafton dot, në vetvete, për t’u barazuar me një situatë ku vazhdimi 
i trajtimit do të dukej si i papërligjur në emër të mospranimit të kokëfortësisë së 
paarsyeshme;

Duke pasur parasysh se, për të vlerësuar nëse janë mbledhur kushtet për një 
ndalje ushqyerjeje dhe hidratimi në mënyrë artificiale, kur është fjala për një 
pacient viktimë dëmtimesh të rënda cerebrale, cilado qoftë zanafilla e tyre, i cili 
ndodhet në një gjendje vegjetative ose në një gjendje vetëdijeje minimale që e 
bëjnë atë të mos jetë në gjendje ta shprehë vullnetin e vet dhe mbajtja në jetë e 
të cilit varet nga kjo mënyrë ushqyerjeje dhe hidratimi, mjeku i ngarkuar me të 
duhet të mbështetet te një tërësi elementesh, mjekësore dhe jo mjekësore, pesha 
përkatëse e të cilave nuk mund të jetë e paracaktuar e varet prej rrethanave të 
veçanta për secilin pacient, duke e shtyrë atë që të përpiqet ta kuptojë secilën 
situatë në veçorinë e saj; se përveç elementeve mjekësore që duhet të mbulojnë një 
periudhë kohore me gjatësi të mjaftueshme, të analizohen në mënyrë kolegjiale 
e të kenë të bëjnë konkretisht me gjendjen e pacientit, me ecurinë e gjendjes 
së tij që prej momentit kur ka ndodhur aksidenti ose është shfaqur sëmundja, 
me vuajtjet e tij dhe me prognozën klinike, mjeku duhet t’i kushtojë një rëndësi 
krejt të veçantë vullnetit që pacienti mund të ketë shprehur, nëse është rasti, më 
parë, cilëtdo qofshin trajta dhe kuptimi i tij; se lidhur me këtë, edhe sikur ky 
vullnet të mbetet i panjohur, ai nuk mund të prezumohet që është një mospranim 
i pacientit për t’u mbajtur në jetë në kushtet e tanishme; se mjeku duhet gjithashtu 
të marrë parasysh mendimet e personit të besuar, në rastin kur ky është caktuar 
nga pacienti, të pjesëtarëve të familjes së tij ose, në mungesë të tyre, të njërit prej 
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të afërmve të tij, duke u përpjekur të nxjerrë një qëndrim konsensual; se ai duhet 
që, gjatë shqyrtimit të situatës së veçantë të pacientit të tij, të udhëhiqet para së 
gjithash nga meraku për bamirësinë më të madhe ndaj tij (...)”
49.  Këshilli i Shtetit saktësoi se i takonte atij që të sigurohej, duke marrë parasysh 

tërësinë e rrethanave të çështjes dhe elementet e përfshira në kuadrin e 
hetimit me ballafaqim të kryer përpara tij, veçanërisht raportin e ekspertizës 
mjekësore, se vendimi i marrë nga Dr Kariger më 11 janar 2014 i kishte 
respektuar kushtet e vëna nga ligji që të mund të merrej një vendim për t’i 
dhënë fund një trajtimi vijimi i të cilit do të ishte shprehje e një kokëfortësie 
të paarsyeshme.

50.  Në lidhje me këtë, Këshilli i Shtetit mori vendim si vijon:
“Duke pasur parasysh, në radhë të parë, se prej hetimit del që procedura 

kolegjiale e ndjekur nga Dr Kariger (...), përpara se të merrej vendimi i datës 11 
janar 2014, është kryer në përputhje me kërkesat e nenit R. 4127-37 të Kodit të 
Shëndetit Publik dhe, ndërkohë që dispozitat e këtij neni kërkojnë që të merret 
mendimi i një mjeku e, në rast nevoje, ai i një të dyti, ka përfshirë pyetjen e 
gjashtë mjekëve; se Dr Kariger-i nuk ishte i detyruar ligjërisht për të kërkuar 
që në mbledhjen e 9 dhjetorit 2013 të merrte pjesë një mjek i dytë i caktuar 
nga prindërit e Z. Lambert, të cilët e kishin caktuar tanimë një të parë të tillë; 
se nga hetimi nuk del që disa prej pjesëtarëve të personelit të shërbimit të jenë 
mënjanuar me dashje nga kjo mbledhje; se Dr Kariger-i ishte në të drejtën e tij që 
të bisedonte me Z. François Lambert, nipin e pacientit; se rrethanat që Dr Kariger-i 
e ka kundërshtuar një kërkesë për t’iu hequr ai pacient si edhe transferimin e Z. 
Lambert në një institucion tjetër e që ai është shprehur publikisht nuk shprehin, 
duke pasur parasysh tërësinë e rrethanave të çështjes, ndonjë mospërmbushje 
të detyrimeve që nënkupton parimi i paanësisë, të cilin ai e ka plotësuar; se 
kështu, në kundërshtim me çka është pretenduar para Gjykatës Administrative 
të Châlons-en-Champagne, procedura përpara se të miratohej vendimi i datës 11 
janar 2014 nuk është njollosur me asnjë parregullsi;

Duke pasur parasysh, në radhë të dytë, se nga konkluzionet e ekspertëve 
del që, nga njëra anë, “gjendja e tanishme klinike e Z. Lambert përkon me një 
gjendje vegjetative”, me “shqetësime të gëlltitjes, një dëmtim shumë të rëndë 
motorik të të katër gjymtyrëve, disa shenja disfunksionimi të trungut cerebral” dhe 
“një autonomi të ruajtur frymëmarrjeje”; që rezultatet e eksplorimeve cerebrale 
strukturore dhe funksionale të kryera nga data 7 deri më 11 prill 2014 (...) 
përputhen me një gjendje të tillë vegjetative dhe që ecuria klinike, e karakterizuar 
nga zhdukja e luhatjeve të gjendjes së vetëdijes së Z. Lambert që ishin konstatuar 
gjatë bilancit të bërë në korrik 2011 në Coma Science Group të Qendrës Spitalore 
Universitare të Liezhit, si edhe nga dështimi i përpjekjeve terapeutike aktive të 
këshilluara gjatë atij bilanci, lë të nënkuptohet “një përkeqësim i gjendjes së 
vetëdijes që prej asaj date”;
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Duke pasur parasysh se, në anën tjetër, nga konkluzionet e raportit të 
ekspertëve del se eksplorimet cerebrale që janë kryer kanë vënë në dukje disa 
dëmtime të rënda e të përhapura cerebrale, të cilat shprehen sidomos me një 
“dëmtim të rëndë të strukturës e të metabolizmit të rajoneve subkortikale kyçe 
për funksionimin konjitiv” dhe me një “çorganizim strukturor madhor të rrugëve 
të komunikimit ndërmjet rajoneve cerebrale që ndikojnë te ndërgjegjja”; se 
serioziteti i atrofisë cerebrale dhe i dëmtimeve të vërejtura bëjnë që, me periudhën 
prej pesë vjetësh e gjysmë të kaluar që nga aksidenti fillestar, dëmtimet në tru të 
çmohen si të pakthyeshme;

Duke pasur parasysh, për më tepër, se ekspertët kanë dalë në përfundimin 
që “koha e gjatë e kësaj ecurie, përkeqësimi klinik që nga viti 2011, gjendja e 
tanishme vegjetative, natyra shkatërrimtare dhe shtrirja e dëmtimeve cerebrale, 
rezultatet e testeve funksionale si edhe serioziteti i dëmtimit motorik të të katër 
gjymtyrëve” përbënin elemente tregues për një “prognozë të keqe klinike”;

Duke pasur parasysh, më në fund, se sado që ekspertët kanë vënë re se Z. 
Lambert mund të reagojë ndaj mjekimeve që i jepen e ndaj disa ngacmimeve, 
ata kanë treguar se karakteristikat e këtyre reagimeve lënë të kuptohet që 
bëhet fjalë për përgjigje të pavetëdijshme dhe nuk e kanë çmuar të mundshme 
që këto reagime në sjellje të interpretohen sikur dëshmojnë për një “përjetim 
të vetëdijshëm vuajtjeje” apo sikur shfaqin një qëllim a një dëshirë lidhur me 
ndaljen ose me vazhdimin e trajtimit që e mban atë në jetë;

Duke pasur parasysh se këto konkluzione, te të cilat ekspertët kanë dalë 
njëzëri, në përfundim të një analize që ata e kanë kryer në mënyrë kolegjiale 
e ku janë përfshirë ekzaminimi nëntë herë i pacientit, investigime të thelluara 
cerebrale, takime me ekipin mjekësor e me personelin e shërbimit të ngarkuar me 
të, si edhe studimi i të gjithë kartelës së tij, i vërtetojnë ato që ka nxjerrë Dr Kariger 
për sa i përket natyrës së pakthyeshme të dëmtimeve dhe prognozës klinike të Z. 
Lambert; se shkëmbimet e argumenteve që janë bërë në kuadër të hetimit me 
ballafaqim para Këshillit të Shtetit pas dorëzimit të raportit të ekspertizës nuk 
janë të tilla që të mund t’i zhvlerësojnë konkluzionet e ekspertëve; se, në qoftë se 
nga raporti i ekspertizës del që, ashtu siç u tha pak më parë, reagimet e Z. Lambert 
ndaj mjekimeve nuk mund të interpretohen e kështu që nuk mund të shihen sikur 
shprehin ndonjë dëshirë lidhur me ndaljen e trajtimit, Dr Kariger e kishte vënë 
në dukje në vendimin e kundërshtuar se këto sjellje linin vend për interpretime të 
ndryshme të cilat duhet të merreshin të gjitha në shqyrtim me shumë rezervë dhe 
nuk i ka kthyer ato në njërën nga arsyet e vendimit të tij;

Duke pasur parasysh, në radhë të tretë, se nga dispozitat e Kodit të Shëndetit 
Publik del që dëshirat e një pacienti mund të merren parasysh edhe të shprehura në 
një trajtë të ndryshme nga ajo e udhëzimeve paraprake; se nga hetimi, veçanërisht 
nga dëshmia e Znjës Rachel Lambert, del që ajo vetë dhe bashkëshorti i saj, të 
dy infermierë, i kishin përmendur shpesh përvojat e tyre përkatëse profesionale 
pranë pacientëve në reanimacion apo personave polihandikapatë e që, në ato 
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raste, Z. Lambert e kishte shprehur qartë e disa herë dëshirën për të mos u mbajtur 
në jetë artificialisht në qoftë se do të ndodhej në një gjendje varësie të madhe; 
se përmbajtja e këtyre thënieve, të treguara me data e në mënyrë të përpiktë nga 
Znja Rachel Lambert, është ripohuar nga njëri prej vëllezërve të Z. Lambert; se, 
ndonëse këto thënie nuk janë shqiptuar në prani të prindërve të Z. Lambert, këta 
të fundit nuk pretendojnë që biri i tyre nuk do të kishte mundur t’i shqiptonte 
apo që do të kishte thënë dëshira të kundërta; se disa nga vëllezërit e motrat 
e Z. Lambert kanë treguar se këto thënie ishin në përputhje me personalitetin, 
me historinë e me opinionet personale të vëllait të tyre; se kështu, Dr Kariger, 
duke vënë në dukje tek arsyetimet e vendimit të kundërshtuar sigurinë e tij se Z. 
Lambert, përpara aksidentit të tij, nuk donte të jetonte në ato kushte, nuk mund 
të shihet sikur ka bërë një interpretim të pasaktë të dëshirave të shfaqura nga 
pacienti përpara aksidentit të tij;

Duke pasur parasysh, në radhë të katërt, se mjeku i ngarkuar është i detyruar, 
në bazë të dispozitave të Kodit të Shëndetit Publik, që të marrë mendimin e 
familjes së pacientit përpara çdolloj vendimi për ndalje trajtimi; se Dr Kariger-i e 
ka përmbushur këtë detyrim duke u këshilluar me bashkëshorten e Z. Lambert, me 
prindërit e tij dhe me vëllezërit e motrat e tij gjatë dy mbledhjeve të përmendura 
më parë; se, megjithëse prindërit e Z. Lambert si edhe disa prej vëllezërve e 
motrave të tij kanë shprehur një mendim të kundërt me ndërprerjen e trajtimit, 
bashkëshortja e Z. Lambert dhe vëllezërit e motrat e tjerë të tij janë deklaruar në 
favor të ndaljes së trajtimit të parashikuar; se Dr Kariger-i i ka marrë në konsideratë 
këto mendime të ndryshme; se, në rrethanat e çështjes, ai ka mundur të çmojë se 
fakti që pjesëtarët e familjes të mos kishin pasur një opinion të njëzëshëm për sa 
i përkiste drejtimit të vendimit nuk ishte me natyrë të tillë që të bëhej pengesë për 
vendimin e tij;

Duke pasur parasysh se, nga tërësia e konsideratave që paraprijnë më lart, 
kushtet e ndryshme të vëna nga ligji që nga ana e mjekut të ngarkuar me pacientin 
të mund të merret një vendim që i jep fund një trajtimi i cili nuk ka efekt tjetër 
përveç mbajtjes artificiale në jetë dhe vazhdimi i të cilit do të shprehte kështu 
një kokëfortësi të paarsyeshme, në rastin e Z Vincent Lambert e duke marrë 
parasysh hetimin me ballafaqim të kryer nga Këshilli i Shtetit, mund të shihen 
si të mbledhura; se vendimi i datës 11 janar 2014 i Dr Kariger-it për t’i dhënë 
fund ushqyerjes dhe hidratimit në mënyrë artificiale të Z. Vincent Lambert, për 
rrjedhojë, nuk mund të quhet si i paligjshëm.”
51. Për rrjedhojë, Këshilli i Shtetit, duke e ndryshuar vendimin e Gjykatës 

Administrative, i rrëzoi kërkesat e paditësve.

II.  E DREJTA DHE PRAKTIKA E BRENDSHME PËRKATËSE
A.  Kodi i Shëndetit Publik

52.  Sipas nenit L. 1110 1 të Kodit të Shëndetit Publik (më tej “Kodi”), e drejta 
themelore për mbrojtjen e shëndetit duhet të vihet në jetë me të gjitha mjetet 
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e disponueshme në të mirë të çdo personi. Neni L. 1110 2 i Kodit thotë se 
i sëmuri ka të drejtë për respektimin e dinjitetit të tij dhe neni L. 1110 9 i 
garanton çdo personi gjendja e të cilit e kërkon një gjë të tillë të drejtën për 
të pasur qasje në mjekime lehtësuese, të përkufizuara nga neni L. 1110 10 si 
mjekime aktive dhe të vazhduara me qëllim për të lehtësuar dhimbjen, për 
të qetësuar vuajtjen psikike, për të mbrojtur dinjitetin e të sëmurit e për të 
mbështetur rrethin e tij.

53.  Ligji i 22 prillit 2005 për të drejtat e sëmurëve dhe për fundin e jetës, i quajtur 
Ligji Leonetti sipas emrit të raportuesit të tij, Z. Jean Leonetti (shih paragrafin 
44 të mësipërm), ka ndryshuar një numër të caktuar nenesh të Kodit. Ky ligj 
është miratuar si pasojë punimeve të një misioni parlamentar për informim të 
kryesuar nga Z.  Leonetti, i cili kishte si objektiv të kuptonte të gjitha pyetjet 
që shtronte fundi i jetës e të merrte parasysh disa ndryshime legjislative 
ose rregullatore eventuale. Gjatë punimeve të tij, misioni për informim bëri 
dëgjimin e personave të shumtë; ai e paraqiti raportin e vet më 30 qershor 
2004. Ligji është votuar njëzëri në Asamblenë Kombëtare më 30 nëntor 2004 
dhe në Senat më 12 prill 2005.
Ligji nuk lejon as eutanazinë, as vetëvrasjen e asistuar. Ai nuk ia lejon mjekut 

ta ndërpresë një trajtim përveçse kur vazhdimi i tij shfaq një kokëfortësi të 
paarsyeshme (me fjalë të tjera, i përket pamëshirshmërisë terapeutike) dhe sipas 
një procedure të përcaktuar me rregulla.

Nenet përkatëse të Kodit, në trajtën që u ka dhënë atyre Ligji, shprehen 
kështu:

Neni L. 1110-5
“Cilido, duke pasur parasysh gjendjen e tij shëndetësore dhe urgjencën e 

ndërhyrjeve që kërkon ajo, ka të drejtën që të marrë mjekimet më të përshtatshme 
e të përfitojë terapi efektshmëria e të cilave është e njohur dhe të cilat garantojnë 
sigurinë më të mirë sanitare në vështrim të dijeve të vërtetuara mjekësore. Veprimet 
për parandalim, investigim ose mjekim nuk duhet që, në gjendjen ekzistuese të 
dijeve mjekësore, ta ekspozojnë atë ndaj rreziqesh të shpërpjesëtuara në krahasim 
me përfitimin e shpresuar”.

Këto veprime nuk duhet të vazhdohen me një kokëfortësi të paarsyeshme. 
Kur ato duken të padobishme, të shpërpjesëtuara ose që nuk kanë efekt tjetër 
përveçse vetëm mbajtjen artificiale të jetës, ato mund të pezullohen ose të mos 
ndërmerren. Në këtë rast, mjeku mbron dinjitetin e atij që është duke vdekur dhe 
siguron cilësinë e jetës së tij duke dhënë mjekimet e parashikuara në nenin L. 
1110-10 (...)

Cilido ka të drejtën për të marrë mjekimet që synojnë t’ia lehtësojnë dhimbjen. 
Kjo e fundit duhet të jetë në çdo rrethanë e parandaluar, e vlerësuar, e marrë 
parasysh dhe e trajtuar.

Profesionistët e shëndetësisë i përdorin të gjitha mjetet që kanë në dispozicion 
për t’i siguruar secilit një jetë të denjë deri në vdekje (...)”
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Neni L. 1111-4
“Cilido, së bashku me profesionistin e shëndetësisë e duke marrë parasysh 

informacionet dhe këshillat që i jep ai, i merr vetë vendimet që kanë të bëjnë me 
shëndetin e tij.

Mjeku duhet ta respektojë vullnetin e personit pasi ta ketë informuar atë për 
pasojat e zgjedhjeve të tij (...)

Pa pëlqimin e lirë e të mirinformuar të vetë personit nuk mund të praktikohet 
asnjë veprim mjekësor e asnjë trajtim dhe ky pëlqim mund të tërhiqet kurdoherë.

Kur personi nuk është në gjendje që ta shprehë vullnetin e tij, asnjë ndërhyrje 
apo investigim nuk mund të realizohet, përveçse në rast urgjence ose pamundësie, 
pa u pyetur më parë personi i besuar i parashikuar në nenin L. 1111-6, ose familja, 
ose, në mungesë, një nga të afërmit.

Kur personi nuk është në gjendje që ta shprehë vullnetin e tij, ai kufizim apo 
ajo ndalje trajtimi që mund ta vërë në rrezik jetën e tij nuk mund të realizohet pa 
u respektuar procedura kolegjiale e përcaktuar nga Kodi i Etikës Mjekësore pa u 
pyetur më parë personi i besuar i parashikuar në nenin L. 1111-6, ose familja, ose, 
në mungesë, një nga të afërmit e pa u parë, nëse është rasti, udhëzimet paraprake 
të personit. Vendimi i arsyetuar për kufizim ose për ndalje trajtimi regjistrohet në 
kartelën mjekësore (...)”

Neni L. 1111-6
“Çdo person në moshë madhore mund të caktojë një person të besuar, i cili 

mund të jetë një prind, një i afërm ose mjeku trajtues, dhe i cili do të pyetet në 
rast se ai vetë nuk është në gjendje për ta shprehur vullnetin e tij e për ta marrë 
informacionin e nevojshëm për këtë qëllim. Ky caktim bëhet me shkrim. Ai është 
kurdoherë i revokueshëm. Në qoftë se këtë e dëshiron i sëmuri, personi i besuar e 
shoqëron atë në përçapjet e tij dhe qëndron i pranishëm në bisedat mjekësore me 
qëllim për ta ndihmuar atë në vendimet e tij.

 Gjatë çdo shtrimi në një institucion shëndetësor, të sëmurit i propozohet 
të caktojë një person të besuar sipas kushteve të parashikuara në paragrafin e 
mësipërm. Ky caktim është i vlefshëm për sa kohë të zgjasë shtrimi në spital, në 
qoftë se i sëmuri nuk vendos ndryshe (...)”

Neni L. 1111-11
“Çdo person në moshë madhore mund të hartojë udhëzime paraprake për 

rastin kur një ditë ai mund të mos jetë në gjendje për ta shprehur vullnetin e tij. 
Këto udhëzime paraprake tregojnë dëshirat e personit lidhur me fundin e jetës së 
tij për sa u përket kushteve të kufizimit ose ndaljes së trajtimit. Ato janë kurdoherë 
të revokueshme.

Me kusht që ato të jenë përcaktuar më pak se tre vjet përpara gjendjes së 
pavetëdijshme të personit, mjeku i merr ato parasysh për çdo vendim investigimi, 
ndërhyrjeje ose trajtimi që ka të bëjë me të (...)”
54.  Procedura kolegjiale e parashikuar nga paragrafi i pestë i nenit L. 1111 4 të 

Kodit saktësohet në nenin R. 4127 37 të Kodit, i cili bën pjesë në Kodin e 
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Etikës Mjekësore dhe shprehet kështu:
“Në çdolloj rrethane, mjeku duhet të përpiqet t’ia lehtësojë vuajtjet të sëmurit 

me mjete që i përshtaten gjendjes së tij si edhe ta ndihmojë atë moralisht. Ai 
duhet të mos ketë asnjë kokëfortësi të paarsyeshme tek investigimet apo terapia 
dhe mund të heqë dorë nga ndërmarrja ose vazhdimi i trajtimeve që i duken të 
padobishme, të shpërpjesëtuara ose që nuk kanë objekt ose efekt tjetër përveç 
mbajtjes artificiale të jetës.

II. Në rastet e parashikuara në paragrafin e pestë të nenit L. 1111-4 dhe në 
paragrafin e parë të nenit L. 1111-13, vendimi për t’i kufizuar ose ndalur trajtimet 
që jepen nuk mund të merret pa u zbatuar paraprakisht një procedurë kolegjiale. 
Mjeku mund ta nisë procedurën kolegjiale me nismën e tij. Ai është i detyruar ta 
bëjë këtë duke pasur parasysh udhëzimet paraprake të pacientit të paraqitura nga 
njëri prej mbajtësve të tyre të përmendur në nenin R. 1111-19 ose me kërkesën 
e personit të besuar, të familjes ose, në mungesë, të njërit prej të afërmve. Për 
vendimin për të zbatuar procedurën kolegjiale, sapo që ai të merret, njoftohen 
mbajtësit e udhëzimeve paraprake të pacientit, personi i besuar, familja ose, nëse 
është rasti, një prej të afërmve.

Vendimi për kufizim ose ndalje trajtimi merret nga mjeku që e ka në ngarkim 
pacientin, pas këshillimit me ekipin e shërbimit, nëse ky ekziston, dhe me 
mendimin e arsyetuar të së paku një mjeku, të thirrur në cilësinë e konsulentit. 
Midis mjekut të ngarkuar me pacientin dhe konsulentit nuk duhet të ketë asnjë 
lidhje me natyrë hierarkike. Në qoftë se njëri nga këta mjekë e çmon të dobishme, 
ata kërkojnë mendimin e arsyetuar të një konsulenti të dytë.

Vendimi për kufizim ose ndalje trajtimi merr parasysh dëshirat që mund të 
ketë shprehur më parë pacienti, veçanërisht nëpër udhëzime paraprake, nëse ka 
hartuar të tilla, mendimin e personit të besuar që ai mund të ketë caktuar, si edhe 
atë të familjes ose, në mungesë, atë të njërit prej të afërmve të tij (...)

Vendimi për kufizim ose ndalje trajtimi është i arsyetuar. Mendimet e 
grumbulluara, natyra dhe drejtimi i këshillimeve që janë bërë në gjirin e ekipit 
të shërbimit, ashtu si edhe arsyet e vendimit regjistrohen në kartelën e pacientit. 
Personi i besuar, nëse ky është caktuar, familja ose, në mungesë, një prej të 
afërmve të pacientit informohen për natyrën e për arsyet e vendimit për kufizim 
ose ndalje trajtimi.

III. Kur vendoset një kufizim ose ndalje trajtimi në zbatim të nenit L. 1110-5 
e të neneve L. 1111-4 ose L. 1111-13, sipas kushteve të parashikuara në pikat I e 
II të këtij neni, mjeku, edhe sikur vuajtja e pacientit të mos mundë të vlerësohet 
për shkak të gjendjes së tij cerebrale, zbaton ato trajtime, veçanërisht antalgjike 
dhe sedative, që mundësojnë shoqërimin e personit sipas parimeve dhe brenda 
kushteve të parashtruara në nenin R. 4127-38. Ai kujdeset gjithashtu që rrethi i 
pacientit të informohet për situatën e të marrë mbështetjen e nevojshme.”
55.  Neni R. 4127 38 i Kodit thotë:

“Mjeku duhet ta shoqërojë personin që po vdes deri në çastet e tij të fundit, 
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ta sigurojë me mjekime dhe masa të përshtatshme cilësinë e një jete që po merr 
fund, ta ruajë dinjitetin e të sëmurit e t’i japë zemër rrethit të tij.

Ai nuk e ka të drejtën për ta shkaktuar vdekjen me dashje.”

B. Ligji i  21 anëtarëve privatë i  Janarit 2015
56. Dy anëtarë të Parlamentit (z. Leonetti dhe z. Claeys) paraqitën një projekt-

ligj para Kuvendit më 21 janar 2015 duke propozuar në mënyrë të veçantë 
ndryshimet e mëposhtme në Ligjin e 22 prillit 2005:

-  Neni 2 i ligjit specifikon se të ushqyerit artificial dhe hidratimi përbëjnë 
një formë të trajtimit;

-  udhëzimet e avancuara janë të detyrueshme për mjekun dhe nuk 
do të kenë më një afat të vlefshmërisë së tyre (ato janë aktualisht të 
vlefshme për tre vjet), hartimi i tyre do të jetë subjekt i një procedure të 
parashkruar dhe do të jenë më të aksesueshme. Aty ku nuk ka udhëzime 
të avancuara, roli i personit të besuar del në pah (detyra e këtij të fundit 
është për të shprehur dëshirat e pacientit, dhe dëshmia e tij ose e saj ka 
përparësi ndaj ndonjë tjetri);

-  Projekt-ligji shprehimisht pranon se, çdo individ ka “të drejtë të 
refuzojë apo jo t’i nënshtrohet ndonjë trajtimi” dhe se mjeku nuk 
mund të këmbëngulë për të vazhduar me të (formulimi i mëparshëm). 
Megjithatë, mjeku duhet të vazhdojë të ofrojë mbështetje për pacientin, 
veçanërisht në formën e kujdesit paliativ;

-  E drejta për të mos vuajtur është e njohur (mjeku duhet të vërë në 
dispozicion të gjitha mënyrat për lehtësimin e dhimbjeve dhe qetësimin 
dhe të merret me vuajtjet në fazat e avancuara ose terminale, edhe në 
qoftë se këto mund të kenë efektin e shkurtimit të kohës së mbetur për 
të jetuar);

-  E drejta e pacientëve në fazat e qetësimit terminale të thellë, të 
vazhdueshëm deri në vdekje është gjithashtu e njohur: ndërprerja e 
trajtimit (përfshirë të ushqyerit artificial dhe hidratimit) gjithmonë 
duhet të shoqërohet me qetësim. Kur pacienti është i paaftë për të 
shprehur dëshirat e tij ose të saj, ligji parashikon - duke marrë parasysh 
dëshirat e pacientit dhe në përputhje me një procedurë të përbashkët 
– që mjeku është i detyruar të ndërpresë ose të mbajë një trajtim i cili 
“nuk ka efekt tjetër përveç se të mbështeturit e jetës artificialisht “(në 
formulimin aktual, mjeku mund të ndërpresë një trajtim të tillë). Nëse 
këto kritere plotësohen, pacienti ka të drejtë të qetësimit të thellë, të 
vazhdueshëm, deri sa të ndodhë vdekja.

Projekt-ligji u miratua më 17 mars 2015 nga Asambleja Kombëtare dhe 
aktualisht është duke u shqyrtuar në Senat.
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C. Kodi i Gjykatës Administrative 
57. Neni L. 521 2 i Kodit të Gjykatave Administrative, në lidhje me kërkesat 

urgjente për mbrojtjen e lirisë themelore, parashikon si më poshtë:
“Kur një kërkesë e tillë është paraqitur për të si një çështje urgjente, gjyqtari i 

kërkesave urgjente mund të urdhërojë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur 
lirinë themelore, e cila dyshohet se është shkelur në mënyrë serioze dhe haptazi të 
paligjshme nga një subjekt publik-sipas ligjit ose nga një organizatë që qeveriset 
nga ligji privat përgjegjës për menaxhimin e një shërbimi publik, në ushtrimin e 
kompetencave të tyre. Gjykatësi i kërkesave urgjente do të vendosë brenda dyzet 
e tetë orëve. “
58. Neni 625 R. 3 i  po këtij Kodi parashikon:

“Paneli që shqyrtoi çështjen mund të thërrasë çdo person ekspertiza e të cilit 
apo njohuritë mund të jenë të dobishme në informimin dhe përcaktimin e çështjes 
për të paraqitur vërejtje të përgjithshme në pikat në fjalë.

Mendimi duhet të paraqitet me shkrim. Ai do t’u komunikohet palëve ... “

III. KESHILLI I MATERIALEVE EUROPIANE

A. Konventa e Oviedos për të Drejtat e Njeriut dhe Biomjekësinë
59. Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Dinjitetit në lidhje me 

aplikimin e Biologjisë dhe Mjekësisë (e njohur si Konventa e Oviedos për 
të Drejtat e Njeriut dhe Biomjeksisë), e cila u miratua në vitin 1997 dhe hyri 
në fuqi më 1 dhjetor 1999, është ratifikuar nga njëzet e nëntë prej shteteve 
anëtare të Këshillit të Evropës. Dispozitat e tij përkatëse si më poshtë:

Neni 1 - Qëllimi dhe objekti
“Palët në këtë Konventë do të mbrojnë dinjitetin dhe identitetin e të gjitha 

qenieve njerëzore dhe për tu garantuar të gjithëve, pa diskriminim, respekt për 
integritetin e tyre dhe të drejtave të  tjera të njeriut dhe lirive themelore në lidhje 
me aplikimin e biologjisë dhe mjekësisë. ... “

Neni 5 - Rregulli i përgjithshëm
“Një ndërhyrje në fushën e shëndetësisë mund të kryhet vetëm pasi personi i 

interesuar ka dhënë pëlqimin për të.
Këtij personi që më parë do t’i jepet informacioni i duhur për qëllimin dhe 

natyrën e ndërhyrjes, si dhe për pasojat dhe rreziqet e saj.
Personi në fjalë mund të tërheqë lirisht pëlqimin e tij në çdo kohë. “

Neni 6 - Mbrojtja e personave të paaftë për dhënien e pëlqimit
“1. Në bazë të neneve 17 dhe 20 e më poshtë, ndërhyrje mund të kryhet vetëm 

tek një person që nuk ka kapacitet për dhënien e pëlqimit, për përfitimin e tij 
ose të saj të drejtpërdrejtë.
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...
3.  Kur, në përputhje me ligjin, një i rritur nuk ka kapacitet për të dhënë pëlqimin 

për një ndërhyrje për shkak të paaftësisë mendore, një sëmundje apo për 
një arsye të ngjashme, ndërhyrja mund të kryhet vetëm me autorizimin e 
përfaqësuesit të tij ose të saj ose një autoriteti ose një personi ose organi të 
parashikuar me ligj.
Individi në fjalë, sa më shumë të jetë e mundur, do të marrë pjesë në 

procedurën e autorizimit.
4.  Përfaqësuesi, autoriteti, personi ose organi i përmendur në paragrafin 2 dhe 3 

më sipër, do tu  jepet, në të njëjtat kushte, informacioni i përmendur në nenin 5.
5.  Autorizimi i përmendur në paragrafët 2 dhe 3 më sipër mund të tërhiqet në 

çdo kohë, në interesin më të mirë të personit në fjalë. “
Neni 9 - Dëshirat e shprehura më parë

“Dëshirat e shprehura paraprakisht në lidhje me një ndërhyrje mjekësore nga 
një pacient i cili nuk është, në kohën e ndërhyrjes, në gjendje për të shprehur 
dëshirat e tij, do të merret parasysh.”

B.  Udhërrëfyesi rreth procesit të vendimmarrjes lidhur me trajtimet mjekësore 
në situatat e fundit të jetës
60.  Ky udhërrëfyes është hartuar nga Komiteti për Bioetikë i Këshillit të Evropës, 

në kuadrin e punimeve të tij lidhur me të drejtat e pacientëve dhe me qëllim 
për ta lehtësuar vënien në jetë të parimeve të përcaktuara në Konventën e 
Oviedos.
Ai ka si objekt që të propozojë disa pika orientimi për zbatimin e procesit të 

vendimmarrjes lidhur me trajtimet mjekësore në situata fundi jete, të grumbullojë 
referencat si normative ashtu edhe etike, si edhe ato elemente që i përkasin 
praktikës së mirë mjekësore të cilat janë me dobi për profesionistët e shëndetësisë 
që përballen me vënien në zbatim të këtij procesi vendimmarrjeje, si edhe që të 
marrë pjesë, me sqarimet që sjell, në reflektimin global rreth kësaj teme.
61.  Udhërrëfyesi citon si kornizë juridike dhe etike të procesit të vendimmarrjes 

parimet e autonomisë (pëlqim i lirë, i mirinformuar e paraprak i pacientit), të 
bërjes mirë e të mosbërjes keq, dhe të drejtësisë (barazi qasjeje te mjekimet). 
Udhërrëfyesi saktëson se mjeku nuk duhet të zbatojë një trajtim të padobishëm 
e të shpërpjesëtuar në vështrim të rreziqeve e të këqijave që paraqet; ai duhet 
t’i japë pacientit trajtime të përpjesëtuara e të përshtatura për situatën e tij. Ai 
ka për më tepër detyrimin që të kujdeset për të, t’ia lehtësojë atij vuajtjen dhe 
ta shoqërojë atë.
Trajtimet përfshijnë ndërhyrjet që synojnë të përmirësojnë gjendjen 

shëndetësore të një pacienti duke vepruar mbi shkaqet e sëmundjes, por edhe 
ato që nuk veprojnë mbi etiologjinë e sëmundjes por mbi simptoma, apo që i 
përgjigjen një pamjaftueshmërie funksionale. Në rubrikën “Çështje të debatuara”, 
Udhërrëfyesi parashtron si vijon:
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“Çështja e kufizimit, e ndaljes ose e mosvendosjes së hidratimit e të ushqyerjes 
në mënyrë artificiale

Ushqimi dhe pija që i jepen një pacienti ende në gjendje për t’u ushqyer 
e për të pirë përbëjnë prurje të jashtme që u përkasin nevojave fiziologjike të 
cilat duhet të plotësohen. Ata u përkasin përkujdesjeve që duhet të jepen, me 
përjashtim të rastit kur ka mospranim nga ana e pacientit.

Ushqyerja e hidratimi në mënyrë artificiale i jepen pacientit në përgjigje 
të një indikimi mjekësor dhe nënkuptojnë zgjedhjen e një procedure dhe të 
një mekanizmi mjekësor (perfuzion, sondë enterale). Në një numër të caktuar 
vendesh, ushqyerja dhe hidratimi në mënyrë artificiale konsiderohen kështu si 
trajtime dhe mund të kufizohen ose ndalen pra brenda kushteve e sipas garancive 
të parashikuara për kufizimet e ndaljet e trajtimit (mospranim trajtimi i shprehur 
nga pacienti, mospranim i kokëfortësisë së paarsyeshme apo i një trajtimi të 
shpërpjesëtuar të vlerësuar nga ekipi i shërbimit dhe i pranuar në kuadrin e një 
procedure kolektive). Pyetjet që shtrohen për to janë ajo e vullnetit të pacientit 
dhe ajo e karakterit të përshtatshëm të trajtimit në situatën e marrë në shqyrtim.

Megjithatë, në disa vende të tjera, mendohet se hidratimi dhe ushqyerja në 
mënyrë artificiale nuk janë trajtime që mund të bëhen objekt për një vendim 
kufizimi apo ndaljeje, por janë përkujdesje që u përgjigjen disa nevojave 
thelbësore të personit e që nuk mund të ndalen përveçse kur pacienti, në fazën 
fundore të mbarimit të jetës së tij, e ka shprehur dëshirën për këtë gjë.

Në vetvete, pika lidhur me karakterin e përshtatshëm, në rrafshin mjekësor, të 
ushqyerjes e të hidratimit në mënyrë artificiale në fazë fundore është e debatueshme. 
Për mendimin e disave, vendosja ose mbajtja e një ushqyerje dhe të një hidratimi 
në mënyrë artificiale konsiderohen si të nevojshme për mirëqenien e pacientit në 
fund të jetës. Për të tjerë, përfitimi i pacientit nga përdorimi i ushqyerjes dhe i 
hidratimit në mënyrë artificiale në fazë fundore, duke pasur parasysh kërkimet në 
fushën e mjekimeve lehtësuese, duhet të vihet në pikëpyetje.”
62.Udhërrëfyesi ka të bëjë me procesin e vendimmarrjes lidhur me trajtimet 

mjekësore në situatat e fundit të jetës (qoftë fjala për zbatimin, për ndryshimin, 
për përshtatjen, për kufizimin apo për ndaljen e tyre). Ai nuk ka të bëjë as me 
çështjen e eutanazisë, as me atë të vetëvrasjes së asistuar, që lejohen nga disa 
legjislacione kombëtare.

63.  Ndonëse procesi i vendimmarrjes përfshin edhe aktorë të tjerë, Udhërrëfyesi 
thekson se subjekti e aktori kryesor i tij është pacienti. Në qoftë se ky i fundit 
nuk mundet dot ose më të marrë pjesë në vendim, atëherë ky merret nga një 
i tretë, sipas modaliteteve të parashikuara nga legjislacioni kombëtar në fuqi, 
por pacienti megjithatë integrohet në procesin e vendimmarrjes nëpërmjet 
dëshirave që ai ka mundur të shprehë më parë. Udhërrëfyesi i numëron një 
për një modalitetet e ndryshme: këto dëshira mund t’i jenë besuar gojarisht 
një pjesëtari të familjes ose një të afërmi, ose një personi të besuar të caktuar 
si i tillë; ato mund të kenë një shprehje formale, si udhëzimet paraprake apo 
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testamenti i jetës, ose mandati i dhënë një të treti, i quajtur nganjëherë mandat 
për mbrojtje të ardhshme.

64. Mes aktorëve të tjerë të procesit të vendimmarrjes figurojnë, sipas rastit, 
përfaqësuesi ligjor ose i mandatuar, pjesëtarët e familjes dhe të afërmit, si edhe 
ata që përkujdesen. Udhërrëfyesi nënvizon se vendi i mjekut është thelbësor, 
madje parësor, për arsye të aftësisë së tij për ta vlerësuar situatën e pacientit 
të tij në rrafshin mjekësor. Kur pacienti nuk është ose nuk është fare ose më 
në gjendje për ta shprehur vullnetin e vet, është ai personi që, në kuadrin e 
procesit të vendimmarrjes kolektive ku përfshihen të gjithë profesionistët në 
fjalë e shëndetësisë, do ta marrë vendimin klinik, i udhëhequr nga interesi 
më i lartë i pacientit, pasi të jetë njohur me të gjitha elementet e kontekstit 
(këshillim me familjen, me të afërmit, me personin e besuar, etj.) dhe t’i ketë 
marrë parasysh dëshirat e shprehura më parë, kur ato ekzistojnë. Në disa 
sisteme, vendimi merret nga një palë e tretë, por mjeku është në të gjitha 
rastet garanti i mbarëvajtjes së procesit të vendimmarrjes.

65.Udhërrëfyesi përsërit që pacienti është përherë në qendër të procesit të 
vendimmarrjes, i cili merr një përmasë kolektive atëherë kur pacienti nuk 
ka më mundësi ose dëshirë që të marrë pjesë aty në mënyrë të drejtpërdrejtë. 
Udhërrëfyesi dallon tri etapa kryesore në procesin e vendimmarrjes: 
individuale (secili aktor e ndërton argumentimin e tij mbi bazën e informatave 
të grumbulluara), kolektive (aktorët e ndryshëm shkëmbejnë dhe debatojnë 
me njëri-tjetrin) dhe përfunduese (vendimmarrja e mirëfilltë).

66. Udhërrëfyesi saktëson se nganjëherë është e nevojshme, në rast mospajtimi 
të madh midis qëndrimeve ose pleksjeje të madhe a veçantie të pyetjes së 
shtruar, që të parashikohet këshillimi me palë të treta ose për ta pasuruar 
debatin, ose për ta davaritur një vështirësi a për të zgjidhur një konflikt. Për 
shembull, mund të dalë si më e udhës që të pyetet një këshill etike klinike. 
Në përfundim të diskutimit kolektiv, duhet të gjendet një marrëveshje dhe të 
nxirret e të miratohet kolektivisht një konkluzion, i cili pastaj të formalizohet 
e të regjistrohet me shkrim.

67. Ndonëse vendimin e merr mjeku, ai duhet ta bëjë këtë mbi bazën e konklu-
zioneve të diskutimit kolektiv dhe t’ia bëjë të ditur atë, sipas rastit, pacientit, 
personit të besuar dhe/ose rrethit të pacientit, ekipit të shërbimit dhe palëve të 
treta të interesuara që kanë marrë pjesë në atë proces. Vendimi duhet përveç 
kësaj të formalizohet (në trajtën e një shkrimi ku rimerren të gjitha arsyetimet) 
e të ruhet në një vend të përcaktuar.

68. Udhërrëfyesi parashtron, si një pikë që është objekt debati, përdorimin e një 
vënieje në qetësi të thellë në fazë fundore, e cila mund të ketë si efekt që ta 
shkurtojë kohëzgjatjen e jetës që mbetet. Udhërrëfyesi sugjeron më në fund që 
të bëhet një vlerësim i procesit të vendimmarrjes pas vënies së tij në zbatim.
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C. Rekomandimi i Komitetit të Ministrave 
69. Në Rekomandimin CM / Rec (2009) 11 përcaktohen parimet në lidhje me ko-

mpetencat e vazhdueshme të avokatit dhe direktivat paraprake për paaftësinë, 
Komiteti i Ministrave rekomandoi për shtetet anëtare që ata të promovojnë 
këto praktika, dhe të përcaktojnë një numër parimesh për të ndihmuar shtetet 
anëtare në rregullimin e tyre.

D. Materialet e Kuvendit Parlamentar
70. Në Rekomandimin 1418 (1999) mbi mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe 

dinjitetit të të sëmurëve në fazën e fundit dhe në prag të vdekjes, Asambleja 
Parlamentare i rekomandoi Këshillit të Ministrave që të inkurajojë shtetet 
anëtare të respektojnë dhe të mbrojnë dinjitetin e të sëmurëve në faze të 
fundit apo personat në prag vdekje në të gjitha aspektet, duke përfshirë 
edhe të drejtën e tyre për vetëvendosje, ndërkohë duhet të merren masat e 
nevojshme:

(I)  për të siguruar që janë vërejtur udhëzimet e parakohshme të pacientëve 
apo testamentet që dëshirojnë refuzimin e trajtimeve të veçanta 
mjekësore, kur pacientët nuk janë në gjendje të shprehin dëshirat e tyre;

(Ii)  për të siguruar që, pavarësisht përgjegjësisë përfundimtare terapeutike 
të mjekut, dëshirat që kanë shprehur në lidhje me format e veçanta 
të trajtimit duhet të merren parasysh, me kusht që ato nuk shkelin 
dinjitetin e tyre njerëzor.

71. Rezoluta e Asamblesë Parlamentare 1859 (2012) me titull “Mbrojtja e 
të drejtave të njeriut dhe dinjitetit njerëzor, duke marrë në konsideratë më 
parë dëshirat e pacientëve”, thekson parimet e autonomisë personale dhe 
pëlqimin e parashikuar në Konventën e Oviedo (shih paragrafin 59 më lartë), 
sipas të cilit askush nuk mund të detyrohet t’i nënshtrohet ndonjë trajtimi 
mjekësor kundër vullnetit të tij ose të saj. Rezoluta përcakton udhëzimet për 
parlamentet kombëtare në lidhje me avancimin e direktivave, testamenteve 
dhe kompetencave të vazhdueshme të avokatit.

IV. LIGJI KRAHASUES

A. Legjislacioni dhe praktikat në shtetet anëtare të Këshillit të Evropës
72. Sipas informatave në dispozicion të gjykatës në lidhje me 39 nga 47 shtetet 

anëtare të Këshillit të Evropës, nuk  ekziston konsensus në praktikë në favor 
të autorizimit të tërheqjes së trajtimit të projektuar vetëm për të zgjatur 
jetën artificialisht. Në shumicën e vendeve, trajtimi mund të tërhiqet, pasi 
t’i nënshtrohet kushteve të caktuara. Në vende të tjera legjislacioni e ndalon 
tërheqjen ose është i heshtur në këtë temë.
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73. Në ato vende që lejojnë atë, kjo mundësi parashikohet ose në legjislacion 
ose në instrumentat jo-detyruese, më shpesh në një kod të etikës mjekësore. 
Në Itali, në mungesë të një kuadri ligjor, tërheqja e trajtimit është njohur në 
jurisprudencën e gjykatave.

74. Edhe pse masat e detajuara për tërheqjen e trajtimit ndryshojnë nga një vend 
në tjetrin, ka një konsensus për sa i përket rëndësisë së madhe të dëshirave 
të pacientit në procesin e vendimmarrjes. Për arsye se, parimi i pëlqimit të 
kujdesit mjekësor është një nga aspektet e të drejtës për respektimin e jetës 
private, shtetet kanë vënë në dispozicion procedura të ndryshme për të 
siguruar që pëlqimi është shprehur apo për të verifikuar ekzistencën e tij.

75. I gjithë legjislacioni që e lejon tërheqjen e trajtimin, merr masa për pacientët 
për të nxjerrë udhëzime të parakohshme. Në mungesë të direktivave të tilla, 
vendimi qëndron tek një palë e tretë, qoftë mjeku i trajtimit të pacientit, personat 
më të afërt me  pacientin ose përfaqësuesit e tij ligjor, apo edhe gjykatat. Në 
të gjitha rastet, përfshirja e atyre që janë pranë pacientit është e mundur, edhe 
pse legjislacioni nuk zgjedh midis tyre, në rast mosmarrëveshjes. Megjithatë, 
disa vende  veprojnë në bazë të një hierarkie ndërmjet personave të afërt të 
pacientit dhe i japin prioritet dëshirave të bashkëshortit.

76. Përveç kërkesave për të kërkuar pëlqimin e pacientit, tërheqja e trajtimit është 
gjithashtu subjekt i kushteve të tjera. Në varësi të vendit, pacienti duhet të jetë 
i vdekur, ose të vuajë nga një gjendje me pasoja serioze dhe të pakthyeshme 
mjekësore, trajtimi duhet të jetë në interesin më të mirë të pacientit, ai duhet 
të jetë i kotë, ose tërheqja duhet të paraprihet nga një fazë e vëzhgimit të 
kohëzgjatjes së mjaftueshme dhe me një rishikim të gjendjes së pacientit. 

B. Vëzhgimet e Klinikës së të Drejtave të Njeriut
77. Klinika e të Drejtave të Njeriut, ndërhyrëse e palës së tretë (shih paragrafin 8 

më sipër), prezantoi një pasqyrë të legjislacionit kombëtar dhe praktikës në 
lidhje me eutanazinë aktive dhe pasive dhe vetëvrasje së asistuar në Evropë 
dhe Amerikë.

78. Studimi arrin në përfundimin se, për momentin, nuk ka konsensus në mesin e 
shteteve anëtare të Këshillit të Evropës, apo në vende të tjera të anketuara, në 
lidhje me autorizimin e vetëvrasjes së asistuar apo eutanazisë.

79. Megjithatë, ekziston një konsensus mbi nevojën për eutanazinë pasive që 
të rregullohet mirë, në ato vende që lejojnë atë. Në çdo shtet përcaktohen 
kriteret e legjislacionit të tij për të përcaktuar pikën në të cilën eutanazia 
mund të kryhet, në, dritën e gjendjes së pacientit dhe në mënyrë që të sigurojë 
që ai ose ajo e ka dhënë pëlqimin për këtë masë. Megjithatë, këto kritere 
ndryshojnë dukshëm nga njëri vend në tjetrin.
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LIGJI
I.  RRETH CILËSISË PËR TË VEPRUAR NË EMËR E PËR LLOGARI 

TË VINCENT LAMBERT-IT
80.  Paditësit janë të mendimit se ndalja e ushqyerjes dhe e hidratimit në mënyrë 

artificiale të Vincent Lambert-it qenka në kundërshtim me detyrimet që 
rrjedhin për shtetin nga neni 2 i Konventës. Ata çmojnë se lënia pa ushqim e 
hidratim qenka për të një keqtrajtim që përbën torturë, në kuptimin e nenit 3 
të Konventës, e pretendojnë gjithashtu se lënia pa kineziterapi që prej tetorit 
2012, si edhe pa riedukim për gëlltitjen janë të barasvlershme me një trajtim 
çnjerëzor e poshtërues të ndaluar nga kjo dispozitë. Ata çmojnë së fundi se 
ndalja e ushqyerjes dhe e hidratimit përbëjnë gjithashtu një cenim të tërësisë 
fizike të Vincent Lambert-it, në kuptimin e nenit 8 të Konventës.

81.  Nenet 2, 3 dhe 8 të Konventës shprehen kështu:
Neni 2

“E drejta e çdo njeriu për jetën mbrohet me ligj. Vdekja nuk mund t’i 
shkaktohet askujt qëllimisht (...)”

Neni 3
“Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës, as dënimeve ose trajtimeve 

çnjerëzore apo poshtëruese.”
Neni 8

1.  Çdo person ka të drejtë që t’i respektohet jeta e tij private dhe familjare, 
vendbanimi dhe korrespondenca e tij.

2.  Autoriteti publik mund të ndërhyjë në ushtrimin e kësaj të drejte vetëm në 
shkallën e parashikuar nga ligji dhe kur, në një shoqëri demokratike, kjo 
masë është e domosdoshme për sigurimin kombëtar, për sigurinë publike, për 
mirëqenien ekonomike të vendit, për mbrojtjen e rendit ose për parandalimin 
e veprave penale, për mbrojtjen e shëndetit ose të moralit, ose për mbrojtjen 
e të drejtave dhe të lirive të të tjerëve.”

A.  Rreth cilësisë së paditësve për të vepruar në emër e për llogari të 
Vincent Lambert-it
1.  Argumentet e palëve

a)  Qeveria
82.  Qeveria vëren se paditësit nuk vënë në dukje që duan të veprojnë në emër të 

Vincent Lambert dhe e çmon si pa objekt pikën nëse ata mund t’i drejtohen 
Gjykatës në emër të tij.

b)  Paditësit
83.  Paditësit pretendojnë se nga garancitë që sjell Konventa duhet të mundë të 

përfitojë çdo person, cilado qoftë paaftësia e tij, edhe sikur ai të mos ketë 
përfaqësues. Ata nënvizojnë se mungesa e cilësisë apo e interesit të tyre për 
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të vepruar nuk është vënë në diskutim në asnjë moment para juridiksioneve 
të brendshme, përderisa e drejta franceze ia njeh familjes së një pacienti të 
cilit duan t’i ndalin trajtimin të drejtën për të mbajtur qëndrim rreth masës 
së parashikuar, çka e përmban medoemos cilësinë për të vepruar pranë një 
juridiksioni jo vetëm në emrin e saj personal, por edhe në emër të pacientit.

84.  Duke cituar kriteret e vendosura nga Gjykata në vendimin Koch k. Gjermanisë 
(nr. 497/09, §§ 43 e vijues, 19 korrik 2012), paditësit çmojnë se këto kritere 
janë mbledhur në çështjen në fjalë, konkretisht interesi i përgjithshëm i 
çështjes, si edhe lidhjet e ngushta familjare dhe interesi i tyre personal për 
çështjen. Ata nënvizojnë se u janë drejtuar juridiksioneve kombëtare e pastaj 
Gjykatës për të mbrojtur të drejtat themelore të Vincent Lambert-it në bazë 
të neneve 2 e 3, të cilave ai nuk mund t’u referohet vetë e të cilave nuk mund 
t’u referohet as bashkëshortja e tij, përderisa ajo e ka pranuar vendimin e 
kundërshtuar mjekësor.

c)  Palët e treta individuale
85.  Rachel Lambert-i, bashkëshortja e Vincent Lambert-it, është e mendimit se 

paditësit nuk e kanë cilësinë për të vepruar në emër të Vincent Lambert-it. 
Ajo rikujton që Gjykata është treguar e gatshme për ta njohur cilësinë për të 
vepruar të një të afërmi, qoftë sepse ankesat e tij shtronin një pikë me interes 
të përgjithshëm e cila prekte “respektimin e të drejtave të njeriut” dhe se si 
trashëgimtar ai kishte një interes të drejtë për t’i qëndruar kërkesëpadisë, qoftë 
për arsye të një efekti të drejtpërdrejtë mbi të drejtat e atij vetë. Megjithatë, në 
çështjen Sanles Sanles k. Spanjës (vend. pran.), nr. 48335/99, GjEDNj 2000 
XI), Gjykata ka çmuar se të drejtat të cilave iu është referuar paditësja në bazë 
të neneve 2, 3, 5 dhe 8 të Konventës i përkisnin kategorisë së të drejtave të 
patransferueshme dhe ka dalë në përfundimin se e interesuara, e cila ishte e 
kunata dhe trashëgimtarja e ligjshme e të vdekurit, nuk mund të pretendonte 
se ishte viktimë e një shkeljeje në emër të kunatit të saj të ndjerë.

86. Për sa i përket përfaqësimit, ajo rikujton se është thelbësore që përfaqësuesi 
të vërtetojë se ka marrë udhëzime të përpikta e të qarta nga ana e viktimës 
së pretenduar; mirëpo, nuk është i tillë rasti i paditësve, të cilët nuk kanë 
marrë asnjë udhëzim të përpiktë e të qartë nga Vincent Lambert-i, ndërkohë 
që hetimi i kryer nga Këshilli i Shtetit ka vënë në dukje se ajo vetë i kishte 
marrë nga bashkëshorti i saj dëshirat, porositë e rrëfimet e tij, të mbështetura 
me vërtetime të paraqitura para juridiksioneve kombëtare.

87. François Lambert-i dhe Marie Geneviève Lambert-i, nipi dhe motra prej babe 
e Vincent Lambert-it, çmojnë se paditësit nuk kanë cilësi për të vepruar në 
emër të këtij të fundit. Ata sjellin si argument në radhë të parë se shkeljet e 
neneve 2, 3 dhe 8 të Konventës që pretendojnë paditësit kanë të bëjnë me të 
drejta të patransferueshme të cilat ata nuk mund t’i përvetësojnë në emrin 
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e tyre, në radhë të dytë se ata nuk e kanë cilësinë e përfaqësuesve ligjorë 
të Vincent Lambert-it, person në moshë madhore i lindur më 1976 dhe, në 
radhë të tretë, se ankimi i tyre bie në kundërshtim me lirinë e ndërgjegjes 
së këtij të fundit, me të drejtën për jetën e tij personale dhe e cenon jetën 
e tij private. François Lambert-i dhe Marie Geneviève Lambert-i rikujtojnë 
se ndonëse, në mënyrë përjashtuese, Gjykata ka mundur të lejojë që disa 
prindër të mund të veprojnë në vendin e një viktime për të pretenduar një 
shkelje të nenit 3 të Konventës, kjo është bërë vetëm po të kishte zhdukje 
apo vdekje të viktimës, dhe në prani të rrethanave të veçanta, kushte këto të 
cilat nuk janë të pranishme në çështjen në fjalë, duke e bërë kërkesëpadinë të 
papranueshme. Ata sjellin si argument se Gjykata e ka pasur rastin ta pohojë 
këtë papranueshmëri në disa çështje fundi jete të ngjashme me të tanishmen 
(Sanles Sanles, vendim pranueshmërie i cituar më lart, dhe Ada Rossi me të 
tjerë k. Italisë (vend. pran.), nr. 55185/08, 16 dhjetor 2008).

88. Ata çmojnë më së fundi se, faktikisht, paditësit janë “të paligjshëm” për ta 
kundërshtuar vendimin e Këshillit të Shtetit, përderisa qëndrimi që mbrojnë 
ata është i kundërt me bindjet e Vincent Lambert-it dhe se mjekët ashtu si 
edhe gjyqtarët i kanë marrë parasysh dëshirat e këtij të fundit, të shprehura 
për bashkëshorten e tij me të cilën e bashkonin lidhje shumë të fuqishme, dhe 
me dijeni të plotë duke pasur parasysh përvojën e tij profesionale si infermier.

2.  Vlerësimi i Gjykatës
a)  Rikujtim i parimeve

89.  Gjykata i ka rikujtuar kohët e fundit, në çështjet Nencheva me të tjerë k. 
Bullgarisë (nr. 48609/06, 18 qershor 2013) dhe Qendra e Burimeve Juridike 
në emër të Valentin Câmpeanu-t k. Rumanisë ([DhM], nr. 47848/08, GjEDNj 
2014), parimet e mëposhtme.
Për të ngritur pretendime në bazë të nenit 34 të Konventës, një paditës 

duhet të mundë që të pretendojë se është viktimë e një shkeljeje të Konventës; 
nocioni “viktimë”, sipas jurisprudencës së vazhdueshme të Gjykatës, duhet të 
interpretohet ne mënyrë autonome dhe të pavarur nga nocionet e brendshme si 
ato që kanë të bëjnë me interesin ose me cilësinë për të vepruar (Nencheva me 
të tjerë, i cituar më lart, § 88). I interesuari duhet të mundë të vërtetojë se i 
ka “pësuar drejtpërdrejt efektet” e masës së kundërshtuar (Qendra e Burimeve 
Juridike në emër të Valentin Câmpeanu-t, i cituar më lart, § 96, dhe jurisprudenca 
e cituar).
90. Nga ky parim bëhet një përjashtim atëherë kur shkelja ose shkeljet e 

përmendura të Konventës janë të lidhura ngushtë me zhdukje ose vdekje 
në rrethana për të cilat pretendohet që ngarkojnë me përgjegjësi shtetin. Në 
raste të tilla, në fakt, Gjykata ua njeh të afërmve të viktimës cilësinë për të 
paraqitur një kërkesëpadi (Nencheva me të tjerë, i cituar më lart, § 89, Qendra 
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e Burimeve Juridike në emër të Valentin Câmpeanu-t, i cituar më lart, §§ 98-
99, dhe jurisprudenca e cituar).

91.  Madje, në qoftë se padia nuk ngrihet nga vetë viktima, neni 45 § 3 i Rregullores 
kërkon që të paraqitet një prokurë përfaqësimi me shkrim e nënshkruar 
rregullisht. Është thelbësore që përfaqësuesi të vërtetojë se ka marrë udhëzime 
të përpikta e të qarta nga ana e viktimës së pretenduar në emër të së cilës ai ka 
ndër mend të veprojë para Gjykatës (Post k. Vendeve të Ulëta (vend. pran.), 
nr. 21727/08, 20 janar 2009, Nencheva me të tjerë, i cituar më lart, § 83 dhe 
Qendra e Burimeve Juridike në emër të Valentin Câmpeanu-t, i cituar më lart, 
§ 102). Organet e Konventës kanë çmuar megjithatë se disa konsiderata të 
posaçme mund të përligjeshin në rastin e viktimave të pretenduara shkeljesh të 
neneve 2, 3 dhe 8 të Konventës, të pësuara në duart e autoriteteve kombëtare. 
Kështu janë shpallur të pranueshme disa padi të ngritura prej individësh në 
emër të viktimës ose të viktimave, ndërkohë që nuk ishte paraqitur asnjë lloj 
prokure e vlefshme përfaqësimi (Qendra e Burimeve Juridike në emër të 
Valentin Câmpeanu-t, i cituar më lart, § 103).

92.  Një vëmendje e veçantë u është kushtuar disa faktorëve brishtësie, si mosha, 
gjinia apo paaftësia, që mund t’i pengojnë disa viktima për t’ia paraqitur 
rastin e tyre Gjykatës, madje i duke marrë ashtu siç duhet parasysh lidhjet 
ndërmjet viktimës dhe personit autor të kërkesëpadisë (po aty).

93.  Kështu, në çështjen S.P., D.P. e A.T. k. Mbretërisë së Bashkuar (nr. 23715/94, 
vendim i Komisionit i datës 20 maj 1996), e cila kishte të bënte konkretisht 
me nenin 8 të Konventës, Komisioni e ka pranuar kërkesën e paraqitur nga një 
solicitor në emër të disa fëmijëve të cilët ai i kishte përfaqësuar në procedurën 
e brendshme, ku ai ishte caktuar nga kujdestari ad litem, pasi kishte vënë 
re veçanërisht se nëna e tyre nuk interesohej për ta, se autoritetet vendore 
kritikoheshin në kërkesë dhe se nuk kishte kundërshti interesash ndërmjet 
solicitor-it dhe fëmijëve.
Në çështjen İlhan k. Turqisë ([DhM], nr. 22277/93, §§ 54-55, GjEDNj 2000 

VII), ku viktima e drejtpërdrejtë, Abdüllatif İlhan, vuante nga pasoja të rënda si 
rezultat i keqtrajtimeve të shkaktuara prej forcave të sigurisë, Gjykata ka çmuar 
se kërkesëpadia mbi bazën e neneve 2 e 3 të Konventës ishte paraqitur në mënyrë 
të vlefshme nga vëllai i tij, përderisa nga faktet dilte se Abdüllatif İlhan kishte 
dhënë pëlqim për ngritjen e padisë, se nuk kishte konflikt interesash ndërmjet atij 
vetë dhe të vëllait, i cili qe prekur nga afër prej incidentit, dhe se ai ishte në një 
situatë veçanërisht të brishtë për arsye të pasojave nga të cilat vuante.

Në çështjen Y.F. k. Turqisë (nr. 24209/94, § 31, GjEDNj  2003 IX), ku një 
bashkëshort ankohej, duke iu referuar nenit 8 të Konventës, që bashkëshortja e 
tij ishte detyruar t’i nënshtrohej një ekzaminimi gjinekologjik në përfundim të 
periudhës së ndalimit, Gjykata ka qenë e mendimit se paditësit i lejohej që, si 
i afërm i viktimës, të ankohej lidhur me shkeljet e pretenduara të Konventës të 
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formuluara nga bashkëshortja e tij, duke pasur parasysh veçanërisht situatën e 
brishtë ku ajo ishte gjendur në rrethanat e veçanta të asaj çështjeje.
94. Nga ana tjetër, gjithmonë në kontekstin e nenit 8 të Konventës, Gjykata ka 

lejuar disa herë që prindër të cilët nuk kishin të drejta prindërore të mund t’i 
drejtoheshin asaj në emër të fëmijëve të tyre të mitur (shih sidomos Scozzari 
e Giunta k. Italisë [DhM], nr. 39221/98 e nr. 41963/98, §§ 138-139, GjEDNj 
2000 VIII, Šneersone e Kampanella k. Italisë, nr. 14737/09, § 61, 12 korrik 
2011, Diamante e Pelliccioni k. San Marinos, nr. 32250/08, §§ 146-147, 27 
shtator 2011, A.K. e L. k. Kroacisë, nr. 37956/11, §§ 48-50, 8 janar 2013 
dhe Raë me të tjerë k. Francës, nr. 10131/11, §§ 51-52, 7 mars 2013). Kriteri 
thelbësor që ajo ka marrë për bazë në këto çështje ishte rreziku që disa interesa 
të të miturve të mos sillen në vëmendjen e saj e që ata të lihen pa një mbrojtje 
efektive të të drejtave të cilat u takojnë sipas Konventës.

95. Së fundi, Gjykata ka zgjedhur kohët e fundit një qasje të ngjashme në çështjen 
Qendra e Burimeve Juridike në emër të Valentin Câmpeanu-t, të cituar më lart, 
e cila kishte të bënte me një të ri rom për nga prejardhja, me paaftësi të rënda 
e seropozitive, të vdekur në spital përpara paraqitjes së kërkesëpadisë, pa të 
afërm të njohur e pa iu caktuar përfaqësues nga shteti. Duke pasur parasysh 
rrethanat e jashtëzakonshme të çështjes dhe seriozitetin e pretendimeve të 
formuluara, Gjykata ia ka njohur Qendrës së Burimeve Juridike cilësinë për 
ta përfaqësuar Valentin Câmpeanu-n, duke theksuar se të dilje në ndonjë tjetër 
përfundim do të ishte njëlloj sikur të mos lejohej që këto pretendime të rënda për 
shkelje të Konventës të mund të shqyrtoheshin në rrafshin ndërkombëtar (§ 112).

b)  Zbatimi në rastin e çështjes në fjalë
96. Paditësit pretendojnë në emër të Vincent Lambert-it se ka pasur shkelje të 

neneve 2, 3 dhe 8 të Konventës (shih paragrafin 80 të mësipërm).
97. Gjykata çmon në radhë të parë se në çështjen në fjalë nuk mund të zbatohet 

jurisprudenca lidhur me kërkesëpadi të paraqitura në emër të personave të 
vdekur, meqenëse Vincent Lambert-i nuk ka vdekur, por ndodhet në një 
gjendje të cilësuar nga ekspertiza ligjore si gjendje vegjetative (paragrafi 40 
i mësipërm).  I takon pra Gjykatës që të përcaktojë nëse ndodhemi përballë 
rrethanash në të cilat ajo ka gjykuar që një padi mund të ngrihej në emër e 
për llogari të një personi të brishtë pa i qenë dhënë nga ky i fundit as prokurë 
e vlefshme përfaqësimi, as udhëzime, atij që pretendonte të vepronte për të 
(shih paragrafët 93-95 të mësipërm).

98.  Ajo vëren se asnjëra nga çështjet në të cilat ajo ka lejuar në mënyrë përjashtuese 
që një person të mund të veprojë për një tjetër nuk është e ngjashme me këtë 
çështje. Çështja Qendra e Burimeve Juridike në emër të Valentin Câmpeanu-t 
e cituar më lart duhet të dallohet prej saj, përderisa viktima e drejtpërdrejtë 
kishte vdekur dhe nuk kishte askënd për ta përfaqësuar. Mirëpo, në çështjen 
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në fjalë, nëse viktima e drejtpërdrejtë nuk është në gjendje për t’u shprehur, 
për të dëshirojnë të shprehen pjesëtarë të familjes së saj të afërt, por duke 
pohuar ndërkohë pikëpamje diametralisht të kundërta. Në njërën anë, 
paditësit i referohen në thelb të drejtës për jetën të mbrojtur nga neni 2, 
“shenjtërinë” e së cilës Gjykata e ka rikujtuar në çështjen Pretty k. Mbretërisë 
së Bashkuar (nr. 2346/02, § 65, GjEDNj 2002 III), ndërsa në anën tjetër, 
palët e treta individuale (Rachel Lambert, François Lambert dhe Marie 
Geneviève Lambert) mbështeten tek e drejta për respektimin e jetës private 
dhe veçanërisht tek e drejta e secilit, e përfshirë në nocionin e autonomisë 
personale (Pretty, cituar më lart, § 61), për të vendosur se në çfarë mënyre e 
në cilin moment duhet të marrë fund jeta e vet (Pretty, § 67, Haas k. Zvicrës, 
nr. 31322/07, § 51, GjEDNj 2011 dhe Koch, i cituar më lart, § 52).

99. Nga ana e tyre, paditësit i propozojnë Gjykatës që të zbatojë kriteret e para-
shtruara në vendimin Koch të cituar më lart (§ 44), të cilat ata çmojnë se i 
përmbushin, konkretisht ekzistencën e lidhjeve të ngushta familjare, ekzistencën 
për ta të një interesi të mjaftueshëm personal ose juridik për rezultatin e 
procedurës, si edhe shprehjen e mëparshme të interesimit të tyre për çështjen.

100.Megjithatë, Gjykata rikujton se, në çështjen Koch të cituar më lart, 
paditësi mbronte mendimin se vuajtjet e bashkëshortes së tij dhe rrethanat 
përfundimtare të vdekjes së kësaj të fundit e kishin prekur deri në atë pikë sa 
të përbënin shkelje të të drejtave të atij vetë sipas nenit 8 të Konventës (§ 43). 
Pikërisht pra rreth kësaj pike ishte ftuar të shprehej Gjykata e pikërisht në atë 
kontekst kishte çmuar ajo se ishte me vend që të merreshin parasysh edhe 
disa kritere të shtjelluara në jurisprudencën e saj, të cilat i jepnin mundësi një 
të afërmi ose një trashëgimtari që të ngrinte padi para saj në emër të personit 
të vdekur (§ 44).

101. Mirëpo, Gjykata është e mendimit se këto kritere nuk janë të zbatueshme në 
çështjen në fjalë, përderisa Vincent Lambert-i nuk ka vdekur ndërsa paditësit 
synojnë të ankohen në emër të tij.

102.Shqyrtimi i jurisprudencës lidhur me rastet ku organet e Konventës kanë 
lejuar që një palë e tretë të mundë, në rrethana të jashtëzakonshme, të veprojë 
në emër e për llogari të një personi të brishtë (paragrafët 93-95 të mësipërm) 
nxjerr në pah dy kriteret kryesore të mëposhtme: rrezikun që të drejtat e 
viktimës së drejtpërdrejtë të lihen pa një mbrojtje efektive dhe mungesën e 
konfliktit të interesave ndërmjet viktimës dhe paditësit.

103. Duke i zbatuar këto dy kritere në këtë çështje, Gjykata nuk pikas në radhë të 
parë kurrfarë rreziku që të drejtat e Vincent Lambert-it të lihen pa një mbrojtje 
efektive. Në fakt, në përputhje me jurisprudencën e saj të vazhdueshme (shih 
paragrafin 90 të mësipërm dhe atë 115 të mëposhtëm), paditësit, në cilësinë 
e tyre si të afërm të Vincent Lambert-it, mund t’i referohen në emrin e atyre 
vetë para saj të drejtës për jetën, të mbrojtur nga neni 2.
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104.  Në zbatim të kriterit të dytë, Gjykata duhet pastaj të vërtetojë nëse ka 
konvergjencë interesash ndërmjet paditësve dhe Vincent Lambert-it. Në 
lidhje me këtë, ajo vëren se njëri nga aspektet parësore të procedurës së 
brendshme ka qenë pikërisht që të përcaktonte dëshirat e këtij të fundit. Në 
fakt, vendimi i Dr Kariger-it i datës 11 janar 2014 bazohej te siguria që ai 
“nuk donte përpara aksidentit të tij që të jetonte në kushte të tilla” (paragrafi 
22 i mësipërm). Në vendimin e tij të datës 24 qershor 2014, Këshilli i Shtetit, 
duke pasur parasysh dëshmitë e bashkëshortes dhe të një vëllai të Vincent 
Lambert-it si edhe deklaratat e disa prej vëllezërve e motrave të tij, ka çmuar 
se duke u bazuar te kjo arsye, Dr Kariger-i “nuk mund të shihet sikur [kishte] 
bërë një interpretim të pasaktë të dëshirave të shfaqura nga pacienti përpara 
aksidentit të tij” (paragrafi 50 i mësipërm). Në këto kushte, Gjykata nuk 
e çmon si të vërtetuar që të ketë konvergjencë interesash ndërmjet asaj që 
shprehin paditësit dhe asaj që thuhet se ka dëshiruar Vincent Lambert-i.

105. Gjykata del në përfundimin se paditësit nuk e kanë cilësinë për t’i paraqitur 
në emër e për llogari të Vincent Lambert-it ankesat e bëra mbi bazën e neneve 
2, 3 dhe 8 të Konventës, të cilave ata u referohen.

106.Për rrjedhojë, këto ankesa janë të papajtueshme ratione personae me 
dispozitat e Konventës në kuptimin e nenit 35 § 3 a) dhe duhet të rrëzohen në 
zbatim të nenit 35 § 4.

B.  Rreth cilësisë për të vepruar të Rachel Lambert-it në emër e për 
llogari të Vincent Lambert-it

1.  Argumentet e palëve
107. Përmes një letre të avokatit të saj të datës 9 korrik 2014, Rachel Lambert-i ka 

kërkuar të përfaqësojë bashkëshortin e vet, Vincent Lambert-in, në cilësinë e 
palës së tretë në procedurë. Ajo ka paraqitur në mbështetje të kësaj kërkese 
një vendim të gjyqtarit për kujdestari të Châlons en Champagne të datës 17 
dhjetor 2008, i cili e autorizon atë për ta përfaqësuar bashkëshortin e saj në 
ushtrimin e kompetencave që rrjedhin nga regjimi bashkëshortor, si edhe dy 
vërtetime të lëshuara nga një motër e një vëlla prej nëne të Vincent Lambert-
it. Sipas këtyre vërtetimeve, ky i fundit paska dëshiruar që vendim në rastin e 
tij të merrnin jo prindërit e vet, nga të cilët ishte i larguar moralisht e fizikisht, 
por më shumë bashkëshortja e tij, e cila qenka personi i tij i besuar. Ajo ka 
paraqitur gjithashtu një vërtetim nga e vjehrra që tregon ta ketë shoqëruar atë 
në korrik 2012 te konsulta me një profesor mjekësie në Qendrën Spitalore 
Universitare të Liezhit, në prani të dy paditësve të parë, konsultë ku ajo vetë 
dhe Rachel Lambert-i paskan treguar dëshirat e Vincent Lambert-it për të mos 
jetuar me paaftësi po të vinte ajo situatë, dhe ku paditësja e dytë paska thënë 
se, në rast se vinte puna të shtrohej pyetja për një eutanazi, ajo do t’ia linte 
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në dorë vendimin Rachel Lambert-it. Në vërejtjet e saj, Rachel Lambert-i 
pretendon se, meqenëse i shoqi ia ka lënë asaj dëshirat, të mbështetura me 
vërtetime të cilat ajo i ka paraqitur, ajo është e vetmja që e ka cilësinë për të 
vepruar juridikisht në emër të Vincent Lambert-it e për ta përfaqësuar atë.

108. Qeveria nuk është shprehur rreth kësaj pike.
109. Paditësit mbrojnë mendimin se vendimi i gjyqtarit për kujdestaritë i 

paraqitur nga Rachel Lambert-i nuk i jep asaj ndonjë prokurë të përgjithshme 
përfaqësimi të bashkëshortit të saj, por vetëm një prokurë përfaqësimi në 
fushën pronësore. Kështu që ajo nuk mund të kërkojë të jetë personi i vetëm që 
e përfaqëson bashkëshortin e saj përpara Gjykatës. Madje, paditësit mbrojnë 
mendimin se vërtetimet që ajo ka paraqitur nuk kanë asnjë vlerë juridike 
dhe ata e kundërshtojnë përmbajtjen e atij të vjehrrës së saj. Ata vërejnë 
se Vincent Lambert-i nuk ka emëruar ndonjë person të besuar dhe nxjerrin 
përfundimin se, sipas të drejtës franceze në fuqi e në mungesë të ndonjë 
vendosjeje nën kujdestari të plotë a të pjesshme, Vincent Lambert-i nuk 
përfaqësohet nga askush në procedurat që kanë të bëjnë me të personalisht.

2.  Vlerësimi i Gjykatës
110.Gjykata vëren se asnjë dispozitë e Konventës nuk e autorizon një palë të 

tretë që të përfaqësojë një person tjetër para saj. Madje, sipas nenit 44 § 3 a) 
të Rregullores, palë e tretë është çdo person i interesuar “përveç paditësit”.

111.Në këto kushte, nuk mund të bëjë gjë tjetër përveçse ta rrëzojë kërkesën e 
Rachel Lambert-it.

C.  Konkluzion
112.Gjykata ka dalë në konkluzion se paditësit nuk e kishin cilësinë për të 

pretenduar, në emër e për llogari të Vincent Lambert-it, shkeljen e neneve 
2, 3 dhe 8 të Konventës (shih paragrafët 105-106 të mësipërm) dhe e ka 
rrëzuar gjithashtu kërkesën e bërë nga Rachel Lambert-i për ta përfaqësuar 
bashkëshortin e saj në cilësinë e palës së tretë (shih paragrafët 110-111 të 
mësipërm).
Megjithatë, Gjykata thekson se, pavarësisht nga konstatimet e sapobëra prej 

saj rreth pranueshmërisë, ajo do t’i shqyrtojë këtu më poshtë të gjitha pikat e 
themelit që shtrohen nga kjo çështje në këndvështrimin e nenit 2 të Konventës, 
meqenëse ato janë pretenduar nga paditësit në emër të vetë atyre.

II.  RRETH SHKELJES SË PRETENDUAR TË NENIT 2 
       TË KONVENTËS

113. Paditësit janë të mendimit se ndalja e ushqyerjes dhe e hidratimit në mënyrë 
artificiale të Vincent Lambert-it qenka në kundërshtim me detyrimet që 
rrjedhin për shtetin nga neni 2 i Konventës. Ata ngrenë çështjen e mungesës 
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së qartësisë e të përpikërisë së Ligjit të 22 prillit 2005 dhe kundërshtojnë 
procesin që ka çuar te vendimi i mjekut i datës 11 janar 2014.

114.  Qeveria i kundërvihet kësaj teze.

A.  Rreth pranueshmërisë
115. Gjykata rikujton jurisprudencën e saj se të afërmit e një personi vdekja 

e të cilit pretendohet se e ngarkon me përgjegjësi shtetin mund ta quajnë 
veten viktima të një shkeljeje të nenit 2 të Konventës (shih paragrafin 90 të 
mësipërm). Ndonëse deri më sot Vincent Lambert-i është gjallë, është e qartë 
se po të ndalen hidratimi dhe ushqyerja në mënyrë artificiale, vdekja e tij do 
të ndodhte brenda një afati të shpejtë. Prandaj, megjithëse bëhet fjalë për 
një shkelje potenciale ose të ardhshme (Tauira me 18 të tjerë k. Francës, nr. 
28204/95, vendim i Komisionit i datës 4 dhjetor 1995, Décisions et Rapports 
(DR) 83-A, f. 131), Gjykata ka mendimin se paditësit, në cilësinë e tyre si 
të afërm të Vincent Lambert-it, mund t’i referohen nenit 2 të cituar më lart.

116. Gjykata konstaton se kjo ankesë nuk është haptazi e pabazuar, në kuptimin e 
nenit 35 § 3 a) të Konventës. Gjykata vëren përveç kësaj se ajo nuk ndeshet 
me asnjë arsye tjetër papranueshmërie. Është udhës, pra, që ajo të shpallet e 
pranueshme.

B.  Rreth themelit
1.  Rreth normës së zbatueshme

117.Gjykata rikujton se fjalia e parë e nenit 2, i cili zë vend midis neneve 
parësore të Konventës meqenëse sanksionon njërën prej vlerave themelore të 
shoqërive demokratike që përbëjnë Këshillin e Evropës (McCann me të tjerë 
k. Mbretërisë së Bashkuar, 27 shtator 1995, §§ 146-147, seria A nr. 324), i 
cakton shtetit detyrimin jo vetëm që të mos e shkaktojë vdekjen “qëllimisht” 
(detyrime negative), por edhe që të marrë masat e nevojshme për mbrojtjen 
e jetës së personave që i përkasin juridiksionit të tij (detyrime pozitive) 
(L.C.B. k. Mbretërisë së Bashkuar, 9 qershor 1998, § 36, Recueil des arrêts 
et décisions 1998 III).

118.Gjykata do t’i shohë njëri pas tjetrit këto dy aspekte dhe do të shqyrtojë në 
radhë të parë nëse kjo çështje i vë në veprim detyrimet negative të shtetit në 
bazë të nenit 2 të cituar më lart.

119.Megjithëse paditësit e pranojnë se ndalja e ushqyerjes dhe e hidratimit mund 
të jetë e drejtë në rast kokëfortësie të paarsyeshme dhe ndonëse ata thonë se e 
pranojnë dallimin e drejtë ndërmjet, në njërën anë, eutanazisë e vetëvrasjes së 
asistuar dhe, në anën tjetër, abstenimit terapeutik i cili ka të bëjë me ndaljen 
ose me mosndërmarrjen e një trajtimi që është bërë i paarsyeshëm, ata e 
mbrojnë në mënyrë të përsëritur në vërejtjet e tyre mendimin që, meqenëse 
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këto kushte sipas tyre nuk janë mbledhur, në këtë çështje bëhet fjalë për 
ta shkaktuar vdekjen në mënyrë të vullnetshme dhe i referohen nocionit të 
“eutanazisë”.

120. Qeveria nënvizon se qëllimi i vendimit mjekësor nuk është që të ndërpritet 
jeta, por që t’u jepet fund disa trajtimeve të cilat pacienti nuk i pranon apo, 
në qoftë se ai nuk mund ta shprehë vullnetin e tij, për të cilat mjeku çmon, 
duke pasur parasysh elemente mjekësore dhe jomjekësore, se përbëjnë një 
kokëfortësi të paarsyeshme. Ajo citon raportuesin publik para Këshillit të 
Shtetit që, në konkluzionet e tij të datës 20 qershor 2014, ka vënë në dukje 
se, duke ndërprerë një mjekim, mjeku nuk vret, por e mbledh mendjen të 
tërhiqet kur nuk ka më se çfarë të bëjë (paragrafi 45 i mësipërm).

121. Gjykata vëren se Ligji i 22 prillit 2005 nuk lejon as eutanazinë, as vetëvrasjen 
e asistuar. Ai e nuk lejon mjekun të ndërpresë një trajtim përveçse në qoftë se 
vazhdimi i tij shfaq një kokëfortësi të paarsyeshme dhe sipas një procedure 
me rregulla të përcaktuara. Në vërejtjet e saj të dorëzuara në Këshillin e 
Shtetit, Akademia Kombëtare e Mjekësisë e ka rikujtuar ndalimin themelor 
që mjeku t’i shkaktojë vdekjen tjetrit, i cili qëndron në bazë të marrëdhënies 
së mirëbesimit ndërmjet pacientit e mjekut. Ky ndalim figuron në nenin R. 
4127-38 të Kodit të Shëndetit Publik, i cili përcakton se mjeku nuk e ka të 
drejtën për ta shkaktuar vdekjen me dashje (paragrafi 55 i mësipërm).

122.Gjatë seancës së datës 14 shkurt 2014, raportuesi publik para Këshillit të 
Shtetit ka cituar fjalët që u ka thënë ministri i Shëndetësisë senatorëve që po 
shqyrtonin Projektligjin e ashtuquajtur Leonetti:

“Ndonëse gjesti i ndaljes së një trajtimi (...) sjell si pasojë vdekjen, qëllimi i atij 
gjesti [nuk është për të vrarë: ai është] që t’i kthejë vdekjes karakterin e saj 
të natyrshëm dhe që të lehtësojë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për 
mjekuesit, roli i të cilëve nuk është që të shkaktojnë vdekjen.”

123. Në çështjen Glass k. Mbretërisë së Bashkuar ((vend. pran.), nr. 61827/00, 18 
mars 2003), paditësit ankoheshin, duke iu referuar nenit 2 të Konventës, për 
dhënie diamorfine djalit të tyre, pa pëlqimin e atyre vetë, nga ana e mjekëve të 
spitalit ku ai po mjekohej, me rrezikun që të shkaktonin vdekjen e tij. Gjykata 
ka vërejtur se mjekët nuk kishin synimin e qëllimshëm për ta vrarë fëmijën, 
as për ta shpejtuar vdekjen e tij, dhe i ka shqyrtuar ankesat e prindërve në 
këndvështrimin e detyrimeve pozitive të autoriteteve (shih gjithashtu Poëell 
k. Mbretërisë së Bashkuar (vend. pran.), nr. 45305/99, GjEDNj 2000 V).

124.Gjykata shënon se si paditësit ashtu edhe Qeveria bëjnë një dallim midis 
vdekjes së shkaktuar në mënyrë të vullnetshme dhe abstenimit terapeutik 
(shih paragrafët 119-120 të mësipërm) dhe e nënvizon rëndësinë e këtij 
dallimi. Në kontekstin e legjislacionit francez, i cili e ndalon që të shkaktohet 
në mënyrë të vullnetshme vdekja dhe nuk lejon përveçse në disa rrethana 
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të përcaktuara me saktësi që të ndalen ose të mos ndërmerren trajtime për 
ta mbajtur në mënyrë artificiale jetën, Gjykata çmon se kjo çështje nuk i vë në 
veprim detyrimet negative të shtetit në bazë të nenit 2 të cituar më lart dhe do t’i 
shqyrtojë ankesat e paditësve vetëm në terrenin e detyrimeve pozitive të shtetit.

2.  Rreth respektimit nga shteti të detyrimeve të tij pozitive

a)  Argumentet e palëve dhe të palëve të treta
i)  Paditësit

125. Paditësit janë pikësëpari të mendimit se Ligji i 22 prillit 2005 nuk zbatohet 
për Vincent Lambert-in, i cili sipas tyre nuk është as i sëmurë, as në fund të 
jetës, por me paaftësi të rëndë. Ata e denoncojnë “paqartësinë” e Ligjit rreth 
pikave të mëposhtme: nocionit të kokëfortësisë së paarsyeshme (e në veçanti 
kriterit të trajtimit “pa asnjë efekt tjetër përveç mbajtjes artificiale në jetë” 
të cilin ata e çmojnë si krejt të papërcaktuar) dhe cilësimit të hidratimit e të 
ushqyerjes në mënyrë artificiale si trajtime e jo si përkujdesje. Ata çmojnë 
se ushqyerja enterale që i bëhet Vincent Lambert-it nuk është një trajtim që 
mund të ndalet dhe se situata e tij mjekësore nuk i përket kokëfortësisë së 
paarsyeshme.

126. Ata janë të mendimit se procesi që ka çuar te vendimi i mjekut i datës 11 
janar 2014 nuk është në përputhje me detyrimet e shtetit që rrjedhin nga 
neni 2 i Konventës. Ata nxjerrin si argument se nuk ka kolegjialitet efektiv 
të procedurës, sepse kjo ka të bëjë vetëm me marrjen e mendimeve thjesht 
konsultative, ndërsa mjeku vendos i vetëm. Ata çmojnë se qenkan të 
mundshëm disa sisteme të tjera, të cilat dhënkan mundësi që në vendimmarrje, 
në mungesë të një personi të besuar, të marrin pjesë mjekë të tjerë ose 
pjesëtarët e familjes. Ata argumentojnë së fundi se ligji u dashka ta marrë 
parasysh hipotezën e një mospajtimi ndërmjet pjesëtarëve të familjes dhe të 
parashikojë së paku një ndërmjetësim.

ii)  Qeveria
127.  Qeveria parashtron se Ligji i 22 prillit 2005 e pajton të drejtën për respektimin 

e jetës me të drejtën e pacientit për të dhënë pëlqimin e vet për një trajtim 
ose për të mos e pranuar atë. Përkufizimi i kokëfortësisë së paarsyeshme 
mbështetet te parimet etike të bërjes mirë e të mosbërjes keq të rikujtuara te 
“Udhërrëfyesi rreth procesit të vendimmarrjes lidhur me trajtimet mjekësore 
në fund të jetës” i Këshillit të Evropës, në funksion të të cilave profesionistët 
e shëndetësisë mund të japin vetëm trajtime të përshtatshme dhe duhet të 
udhëhiqen vetëm nga përfitimi i pacientit, i cili duhet të vlerësohet globalisht. 
Për këtë qëllim, merren parasysh elemente mjekësore, por edhe jomjekësore, 
dhe sidomos vullneti i pacientit. Ajo rikujton se, gjatë debateve parlamentare 
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rreth atij ligji, është hedhur poshtë një amendament që synonte t’i përjashtonte 
hidratimin dhe ushqyerjen në mënyrë artificiale nga fusha e trajtimeve dhe 
thekson se trajtimet përfshijnë edhe ato mjete dhe ndërhyrje që i përgjigjen 
një pamjaftueshmërie funksionale të pacientit e që nënkuptojnë zbatimin e 
teknikave mjekësore intruzive.

128.  Qeveria nënvizon se ligji francez parashikon një numër të caktuar garancish 
procedurale: marrjen parasysh të vullnetit të pacientit, të mendimit të personit 
të besuar, të familjes ose të të afërmve, si edhe zbatimin e një procedure 
kolegjiale ku bëhen palë edhe familja e të afërmit. Ajo saktëson më në fund 
se vendimi i mjekut i nënshtrohet kontrollit të gjyqtarit.

iii)  Palët e treta
α)  Rachel Lambert

129.Rachel Lambert-i çmon se Ligji i 22 prillit 2005 e rrethon vendimin e mjekut 
me garanci të shumta dhe e pajton të drejtën e cilitdo për të marrë mjekimet 
më të përshtatshme me atë që ai të mos i nënshtrohet një trajtimi që do të 
shprehte një kokëfortësi të paarsyeshme. Ajo thekson se ligjvënësi nuk ka 
dashur ta kufizojë njohjen e një shprehjeje të mëparshme të dëshirave të 
pacientit vetëm tek ato raste ku ky i fundit ka caktuar një person të besuar apo 
hartuar udhëzime paraprake; kur nuk ka ndodhur ashtu, mendimi i familjes 
kërkohet duke pasur si qëllim të parë që të shihet se cili do të kishte qenë 
vullneti i tij.

130. Duke iu referuar procedurës kolegjiale të zbatuar në çështjen në fjalë, ajo 
argumenton se Dr Kariger-i është konsultuar me gjashtë mjekë (tre prej të 
cilëve nga jashtë spitalit), ka thirrur një mbledhje me pothuajse të gjithë 
personelin e shërbimit e me të gjithë mjekët, ka mbledhur dy herë këshillin e 
familjes dhe se vendimi i tij është arsyetuar gjatë dhe dëshmon për seriozitetin 
e përçapjes së tij.

β)  François Lambert dhe Marie-Geneviève Lambert
131.François Lambert-i dhe Marie-Geneviève Lambert-i janë të mendimit se 

vendimi i mjekut është marrë në përputhje me Ligjin e 22 prillit 2005 të 
cituar më lart, duke i rikujtuar dispozitat e tij. Ata nënvizojnë se të dhënat 
e ekspertizës mjekësore të urdhëruar nga Këshilli i Shtetit përputhen vërtet 
me nocionin e trajtimeve që nuk synojnë më shumë sesa vetëm mbajtjen 
artificiale në jetë, duke saktësuar se vdekjen e tij mund ta shkaktojë pikërisht 
paaftësia e Vincent Lambert-it për t’u ushqyer e për t’u hidratuar vetë pa 
ndihmën mjekësore me një hidratim e me një ushqyerje enterale.

132. Ata vënë në dukje se procesi i vendimmarrjes në çështjen në fjalë ka 
qenë veçanërisht i gjatë, i përpiktë dhe respektues i të drejtave të secilit, i 
mendimeve mjekësore dhe paramjekësore, si edhe i atyre të pjesëtarëve të 
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familjes që janë ftuar të marrin pjesë në të (veçanërisht të paditësve që kanë 
përfituar nga ndihma e një mjeku të zgjedhur lirisht përgjatë të gjithë procesit) 
e që kanë qenë plotësisht të informuar në çdo etapë. Vendimi përfundimtar 
është marrë, sipas tyre, në përputhje me procesin e parashikuar me ligje dhe 
konventa, të parashtruar nga “Udhërrëfyesi rreth procesit të vendimmarrjes 
lidhur me trajtimet mjekësore në fund të jetës” i Këshillit të Evropës.

γ)  UNAFTC (Bashkimi Kombëtar i Shoqatave të Familjeve të Personave 
      me Traumë të Kafkës e Dëmtim të Trurit)

133. UNAFTC-ja u bën jehonë shqetësimeve të familjeve e institucioneve që ajo 
bashkon në federatë dhe parashtron pikëpamjet e mëposhtme: pacientët në 
gjendje vegjetative kronike e në gjendje vetëdijeje minimale nuk janë në fund 
të jetës dhe nuk mbahen në jetë në mënyrë artificiale; kur në prognozën jetike 
nuk shihet rrezik vdekjeje, ushqyerja dhe hidratimi në mënyrë artificiale nuk 
duhet të konsiderohen si një trajtim që mund të ndalet. UNAFTC-ja është e 
mendimit se vullneti i një pacienti nuk mund të rindërtohet duke u nisur nga 
thënie gojore të rrëfyera nga një pjesë e pjesëtarëve të familjes, mbron tezën 
se dyshimi duhet të peshojë gjithmonë në favor të jetës dhe se, sidoqoftë, në 
mungesë të udhëzimeve paraprake dhe të një personi të besuar, nuk mund të 
merret vendim për ndalje trajtimi pa konsensus familjar.

δ)  Amréso-Bethel
134.Shoqata Amréso Bethel, e cila administron një njësi përkujdesjesh për 

pacientë në gjendje vetëdijeje minimale ose në gjendje vegjetative kronike, 
parashtron mënyrën se si janë marrë në ngarkim këta pacientë.

ε)  Klinika e të Drejtave të Njeriut
135. Duke pasur parasysh shumëllojshmërinë e koncepteve rreth fundit të jetës 

që ekzistojnë në botë dhe dallimet për sa u përket kushteve në të cilat mund 
të praktikohet eutanazia pasive, Klinika e të Drejtave të Njeriut është e 
mendimit se shtetet u dashka të gëzojnë një hapësirë vlerësimi për të vendosur 
një baraspeshë midis autonomisë personale të pacientit dhe mbrojtjes së jetës 
së tij.

b)  Vlerësimi i Gjykatës
i)  Konsiderata të përgjithshme
α)  Rreth gjendjes së jurisprudencës

136. Gjykata nuk ka marrë asnjëherë vendim rreth pikës që përbën objektin e 
kësaj kërkesëpadie, por ajo ka pasur rastin të shqyrtojë një numër të caktuar 
çështjesh që kishin të bënin me probleme të përafërta.

137. Në një grup të parë çështjesh, paditësit ose të afërmit e tyre i referoheshin të 
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drejtës për të vdekur duke u mbështetur në nene të ndryshme të Konventës.
Në çështjen Sanles Sanles të cituar më lart, paditësja kërkonte në emër të 

kunatit të saj, një tetraplegjik që dëshironte t’i jepte fund jetës së tij me ndihmën 
e të tretëve dhe që kishte vdekur përpara paraqitjes së kërkesëpadisë, të mbrohej 
e drejta për një vdekje të denjë, duke iu referuar neneve 2, 3, 5, 6, 8, 9 dhe 14 
të Konventës. Gjykata e rrëzoi kërkesën si të papajtueshme ratione personae me 
dispozitat e Konventës.

Në çështjen Pretty të cituar më lart, paditësja vuante nga një sëmundje e 
pashërueshme neurodegjenerative në stad fundor dhe ankohej, duke iu referuar 
neneve 2, 3, 8, 9 dhe 14 të Konventës, që bashkëshorti i saj nuk mund ta ndihmonte 
për ta vrarë veten pa u bërë objekt ndjekjesh penale nga ana e autoriteteve 
britanike. Gjykata doli në përfundimin se nuk kishte shkelje të këtyre neneve.

Çështjet Haas dhe Koch të cituara më lart kishin të bënin me vetëvrasjen 
e asistuar dhe paditësit i referoheshin nenit 8 të Konventës. Në çështjen Haas, 
ku paditësi, i cili vuante prej shumë kohësh nga një shqetësim i rëndë afektiv 
bipolar, dëshironte t’i jepte fund jetës së tij dhe ankohej se nuk mund ta merrte 
pa recetë mjekësore lëndën vdekjeprurëse që nevojitej për atë qëllim, Gjykata ka 
dalë në përfundimin se nuk kishte shkelje të nenit 8 të cituar më lart. Në çështjen 
Koch, paditësi pretendonte se moslejimi i bashkëshortes së tij (të paralizuar e 
nën frymëmarrje artificiale) për të marrë një dozë vdekjeprurëse barnash që t’i 
jepte asaj mundësi për t’i dhënë fund jetës së saj kishte cenuar të drejtën e kësaj 
të fundit, si edhe të drejtën e atij vetë, për respektimin e jetës së tyre private dhe 
familjare. Ai ankohej gjithashtu për mospranimin e juridiksioneve kombëtare për 
t’i shqyrtuar ankesat e tij në themel dhe Gjykata ka dalë në përfundim se kishte 
shkelje të nenit 8 vetëm rreth kësaj pike.
138. Në një grup të dytë çështjesh, paditësit kundërshtonin dhënien ose ndaljen 

e një trajtimi.
Në çështjen Glass të cituar më lart, paditësit ankoheshin për dhënien pa 

pëlqimin e tyre të diamorfinës për fëmijën e tyre të sëmurë nga mjekët e spitalit, si 
edhe për shënimin “të mos reanimohet” që figuronte në kartelën e tij. Në vendimin 
e saj për pranueshmërinë të cituar më lart të datës 18 mars 2003, Gjykata e ka 
shpallur si haptazi të pabazuar ankesën e tyre të bërë mbi bazën e nenit 2 të 
Konventës dhe, në vendimin e saj për themelin të datës 9 mars 2004, ajo ka dalë 
në përfundim se ka pasur shkelje të nenit 8 të Konventës.

Në çështjen Burke k. Mbretërisë së Bashkuar ((vend. pran.), nr. 19807/06, 11 
korrik 2006), paditësi vuante nga në sëmundje e pashërueshme neurodegjenerative 
dhe kishte frikë se direktivat e zbatueshme në Mbretërinë e Bashkuar mund të 
çonin kur të vinte koha te ndalja e hidratimit dhe e ushqyerjes së tij në mënyrë 
artificiale. Gjykata e ka shpallur të papranueshme si haptazi të pabazuar kërkesën 
e tij, të mbështetur te nenet 2, 3 dhe 8 të Konventës.

Së fundi, në vendimin për pranueshmërinë Ada Rossi me të tjerë të cituar 
më lart, Gjykata e ka shpallur të papajtueshme ratione personae kërkesëpadinë 
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e paraqitur nga disa persona fizikë e shoqata që ankoheshin, në këndvështrimin 
e neneve 2 dhe 3 të Konventës, për efektet negative që mund të kishte ndaj tyre 
ekzekutimi i një vendimi të Gjykatës italiane të Kasacionit, i cili lejonte ndaljen 
e hidratimit dhe të ushqyerjes në mënyrë artificiale të një vajze të re në gjendje 
vegjetative. 
139. Gjykata rikujton se, me përjashtim të shkeljeve të nenit 8 në vendimet Glass 

dhe Koch të cituara më lart, ajo nuk ka dalë në përfundim se ka pasur shkelje 
të Konventës në asnjërën nga këto çështje. 

β)  Rreth kontekstit
140.Neni 2 i ngarkon shtetit detyrimin për të marrë masat e nevojshme për mbro-

jtjen e jetës së personave që i përkasin juridiksionit të tij (L.C.B., i cituar 
më lart, § 36, dhe vendimi për pranueshmërinë Poëell, i cituar më lart); në 
fushën e shëndetit publik, këto detyrime pozitive nënkuptojnë krijimin nga 
shteti të një kuadri rregullash që i detyron spitalet, qofshin ato publike apo 
private, për marrjen e masave të tilla që të sigurojnë mbrojtjen e jetës së të 
sëmurëve (Calvelli e Ciglio k. Italisë [DhM], nr. 32967/96, § 49, GjEDNj 
2002 I, vendimi për pranueshmërinë Glass i cituar më lart, Vo k. Francës 
[DhM], nr. 53924/00, § 89, GjEDNj 2004 VIII dhe Qendra e Burimeve 
Juridike në emër të Valentin Câmpeanu-t, i cituar më lart, § 130).

141.Gjykata nënvizon se në këtë çështje asaj nuk i janë drejtuar për pikën e 
eutanazisë, por për atë të ndaljes së trajtimeve që e mbajnë jetën në mënyrë 
artificiale (shih paragrafin 124 të mësipërm).

142.Gjykata ka rikujtuar në vendimin Haas të cituar më lart (§ 54) se Konventa 
duhet të lexohet si një e tërë (shih mutatis mutandis Verein gegen Tierfabriken 
Schëeiz (VgT) k. Zvicrës (nr. 2) [DhM], nr. 32772/02, § 83, GjEDNj 2009). 
Në atë çështje, Gjykata ka çmuar se, në kuadrin e shqyrtimit të një shkeljeje 
eventuale të nenit 8, ishte më e udhës që t’i referohej nenit 2 të Konventës 
(po aty). Gjykata është e mendimit se edhe e anasjellta është gjithashtu e 
vërtetë: në një çështje si kjo në fjalë, në kuadrin e shqyrtimit të një shkeljeje 
eventuale të nenit 2, duhet të merret si referim neni 8 i Konventës dhe e drejta 
për respektimin e jetës private ashtu si edhe nocioni i autonomisë personale 
që përfshin ajo. Gjykata ka deklaruar në vendimin Pretty (§ 67) se nuk mund 
“të përjashtojë që pengimi me ligj i paditëses që të ushtrojë zgjedhjen e saj 
për ta shmangur atë që, sipas saj, do të përbëjë një fund jete të padenjë e 
të mundimshëm, përfaqëson një cenim të së drejtës së të interesuarës për 
respektimin e jetës së saj private, në kuptimin e nenit 8 § 1 të Konventës”. 
Në vendimin Haas të cituar më lart (§ 51), ajo ka pohuar se e drejta e një 
individi për të vendosur se në çfarë mënyre e në cilin moment duhet të marrë 
fund jeta e tij ishte një nga aspektet e së drejtës për respektimin e jetës së tij 
private.
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Gjykata u referohet në veçanti paragrafëve 63 dhe 65 të vendimit Pretty, ku 
ajo është shprehur kështu:

“Në fushën mjekësore, refuzimi për të pranuar një trajtim të veçantë mund 
të çojë, në mënyrë të pashmangshme, në një përfundim fatal, por imponimi i 
një trajtimi mjekësor pa pëlqimin e pacientit, nëse ky është në moshë të rritur 
e i shëndetshëm nga mendja, do të përbënte një cenim të tërësisë fizike të të 
interesuarit, i cili mund të vërë në pikëpyetje të drejtat e mbrojtura nga neni 8 § 
1 i Konventës. Siç e ka pranuar jurisprudenca e brendshme, një person mund ta 
kërkojë të drejtën që të ushtrojë zgjedhjen e vet për të vdekur duke mos pranuar që 
të japë pëlqim për një trajtim i cili mund të kishte si efekt që ta zgjasë jetën e tij.”

“Dinjiteti dhe liria e njeriut janë vetë thelbi i Konventës. Pa e mohuar 
kurrsesi parimin e shenjtërisë së jetës, të mbrojtur nga Konventa, Gjykata është e 
mendimit se nocioni i cilësisë së jetës e merr të gjithë domethënien e tij pikërisht 
në këndvështrimin e nenit 8. Në një epokë kur vërehet një sofistikim mjekësor në 
rritje dhe një shtim i jetëgjatësisë, shumë persona druhen se mos i detyrojnë që të 
qëndrojnë në jetë deri në një moshë shumë të thyer apo në një gjendje drobitjeje 
të rëndë fizike ose mendore, në antipodet e perceptimit të mprehtë që ata kanë për 
vetveten e për identitetin e tyre personal.”
143.Gjykata do t’i marrë parasysh këto konsiderata në shqyrtimin e respektimit 

nga shteti të detyrimeve të tij pozitive që rrjedhin nga neni 2. Ajo rikujton 
gjithashtu se, kur i janë drejtuar rreth pikës së dhënies ose të heqjes së 
trajtimeve mjekësore në çështjet Glass dhe Burke të cituara më lart, ajo ka 
marrë parasysh elementet e mëposhtme:
-  ekzistencën në të drejtën dhe në praktikën e brendshme të një kornize 

ligjore në përputhje me kërkesat e nenit 2 (vendimi për pranueshmërinë 
Glass, i cituar më lart);

-  marrjen parasysh të dëshirave të shprehura më parë nga paditësi dhe 
nga të afërmit e tij, si edhe mendimin e pjesëtarëve të tjerë të personelit 
mjekësor (vendimi për pranueshmërinë Burke, i cituar më lart);

-  mundësinë për një ankim në rrugë gjyqësore në rast dyshimi rreth 
vendimit më të mirë që duhet të merret në interesin e pacientit (po aty).

Gjykata do t’i marrë në konsideratë këto elemente për shqyrtimin e 
kësaj çështjeje. Ajo do të marrë gjithashtu parasysh kriteret e vendosura nga 
“Udhërrëfyesi rreth procesit të vendimmarrjes lidhur me trajtimet mjekësore në 
fund të jetës” i Këshillit të Evropës (paragrafët 60-68 të mësipërm).

γ)  Rreth hapësirës për vlerësim
144. Gjykata rikujton se neni 2 figuron mes neneve më parësore të Konventës, se 

në kohë paqeje nuk lejohet asnjë shmangie në lidhje me nenin 15 dhe se ajo 
i interpreton në mënyrë të rreptë përjashtimet që përcakton ai (shih sidomos 
Giuliani e Gaggio k. Italisë [DhM], nr. 23458/02, §§ 174-177, GjEDNj 2011 
(pjesë të zgjedhura)). Megjithatë, në kontekstin e detyrimeve pozitive të 
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shtetit, kur asaj i janë drejtuar për tema të koklavitura shkencore, juridike dhe 
etike veçanërisht në lidhje me fillimin ose me fundin e jetës dhe në mungesë 
të një konsensusi midis shteteve anëtare, Gjykata u ka njohur këtyre të fundit 
njëfarë hapësire për vlerësim.
Në radhë të parë, Gjykata rikujton që, kur ajo e ka shqyrtuar në këndvështrimin 

e nenit 2 të Konventës pikënisjen e së drejtës për jetën në çështjen Vo të cituar 
më lart (e cila kishte të bënte me lirimin nga akuza për vrasje pa dashje të mjekut 
përgjegjës për vdekjen in utero të fëmijës së paditëses), ajo ka dalë në përfundimin 
se kjo pikë i përkiste hapësirës për vlerësim që duhet t’u njihet shteteve në këtë 
fushë. Ajo ka marrë parasysh si mungesën e një zgjidhjeje të përbashkët ndërmjet 
shteteve kontraktuese, ashtu edhe atë të një konsensusi evropian rreth përkufizimit 
shkencor e juridik të fillimeve të jetës (§ 82).

Ajo e ka përsëritur këtë qasje, sidomos në çështjen Evans k. Mbretërisë së 
Bashkuar ([DhM], nr. 6339/05, §§ 54-56, GjEDNj 2007 I, lidhur me faktin se e 
drejta e brendshme e lejon tërheqjen nga ish-bashkëjetuesi i paditëses të pëlqimit 
të tij për ruajtjen e për përdorimin e embrioneve që ata kishin krijuar së bashku) 
dhe në çështjen A, B e C k. Irlandës ([DhM], nr. 25579/05, § 237, GjEDNj 2010, 
ku paditëset kundërshtonin në thelb, në këndvështrimin e nenit 8 të Konventës, 
ndalimin në Irlandë të abortit për arsye shëndeti apo mirëqenieje).
145.Për sa i përket pikës së vetëvrasjes së asistuar, Gjykata ka vënë re, në 

kontekstin e nenit 8 të Konventës, se në gjirin e shteteve anëtare të Këshillit 
të Evropës nuk kishte konsensus për sa i takon të drejtës së një individi për 
të vendosur se në çfarë mënyre e në cilin moment duhet të marrë fund jeta e 
tij dhe ka nxjerrë andej përfundimin se hapësira e shteteve për vlerësim në 
këtë fushë ishte “e konsiderueshme” (Haas, i cituar më lart, § 55 dhe Koch, 
i cituar më lart, § 70).

146.Nga ana tjetër, Gjykata, në çështjen Ciechońska k. Polonisë (nr. 19776/04, § 
65, 14 qershor 2011), e cila kishte të bënte me përgjegjësinë e autoriteteve në 
vdekjen aksidentale të bashkëshortit të paditëses, ka parashtruar në mënyrë të 
përgjithshme se zgjedhja nga shteti e mjeteve për t’i marrë përsipër detyrimet 
e tij pozitive që rrjedhin nga neni 2 i cituar më lart i përket në parim hapësirës 
së tij për vlerësim.

147.Gjykata vë re se midis shteteve anëtare të Këshillit të Evropës nuk ekziston 
ndonjë konsensus për të lejuar ndaljen e një trajtimi që e mban jetën në 
mënyrë artificiale, ndonëse një shumicë shtetesh duket se e lejojnë atë. 
Megjithëse modalitetet për ndalimin e trajtimit janë të ndryshme nga njëri 
shtet në tjetrin, prapëseprapë ekziston një konsensus rreth rolit parësor të 
vullnetit të pacientit në marrjen e vendimit, cilado qoftë mënyra e shprehjes 
së tij (...)

148.Për rrjedhojë, Gjykata është e mendimit se, në këtë fushë ku preket fundi i 
jetës, ashtu si edhe në atë ku preket fillimi i jetës, është me vend që t’u lihet 
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një hapësirë për vlerësim shteteve, jo vetëm për sa i përket mundësisë për 
të lejuar ose jo ndaljen e një trajtimi që e mban jetën në mënyrë artificiale 
dhe modaliteteve për zbatimin e saj, por edhe për sa i përket mënyrës për të 
ruajtur një baraspeshë ndërmjet mbrojtjes së të drejtës së pacientit për jetën 
dhe asaj të së drejtës për respektimin e jetës së tij private dhe të autonomisë 
së tij personale (shih mutatis mutandis A, B e C, të cituar më lart, § 237). 
Megjithatë, kjo hapësirë për vlerësim nuk është e pakufizuar (po aty, § 238), 
meqenëse Gjykata e ruan të drejtën për të kontrolluar respektimin nga shteti 
të detyrimeve të tij që rrjedhin nga neni 2.
ii)  Zbatimi në rastin e kësaj çështjeje

149.Paditësit vënë në dukje mungesën e qartësisë dhe të përpikërisë të Ligjit 
të 22 prillit 2005 dhe e kundërshtojnë procesin që ka çuar te vendimi i 
mjekut i datës 11 janar 2014. Sipas tyre, këto mangësi qenkan pasoja të një 
mospërmbushjeje nga autoritetet kombëtare të detyrimeve për mbrojtje që u 
ngarkon atyre neni 2 i Konventës.

α)  Kuadri ligjor
150.Paditësit ankohen për mungesën e përpikërisë e të qartësisë së ligjit, për të 

cilin ata çmojnë se nuk zbatohet dot në rastin e Vincent Lambert-it, i cili 
nuk është as i sëmurë, as në fund të jetës. Ata janë gjithashtu të mendimit 
se nocionet për kokëfortësinë e paarsyeshme dhe për trajtimin që mund të 
ndalet nuk përkufizohen nga ligji me përpikëri të mjaftueshme.

151.Gjykata i referohet kuadrit ligjor të përcaktuar nga Kodi i Shëndetit Publik 
(më tej, Kodi), ashtu siç është ndryshuar nga Ligji i 22 prillit 2005 (shih 
paragrafët 52 54 të mësipërm). Ajo rikujton nga ana tjetër se interpretimi 
është i pandashëm nga ushtrimi i funksionit gjyqësor (shih, ndër të tjera 
Nejdet Şahin e Perihan Şahin k. Turqisë [DhM], nr. 13279/05, § 85, 20 tetor 
2011). Ajo vëren se, përpara vendimeve të dhëna në këtë çështje, juridiksionet 
franceze nuk ishin ftuar ende asnjëherë që t’i interpretonin dispozitat e Ligjit 
të 22 prillit 2005, i cili ishte megjithatë në fuqi që prej nëntë vjetësh. Në 
çështjen në fjalë, Këshillit të Shtetit i është dashur të përcaktojë fushën 
e veprimit të këtij ligji, si edhe të përkufizojë, nocionet “trajtime” dhe 
“kokëfortësi e paarsyeshme” (shih këtu më poshtë).

-  Fusha e zbatimit e ligjit
152.Në vendimin e tij të datës 14 shkurt 2014, Këshilli i Shtetit është shprehur 

rreth fushës së zbatimit të ligjit: ai ka gjykuar se, nga vetë termat e neneve 
të zbatueshme, si edhe nga punimet parlamentare përpara miratimit të ligjit, 
dilte që këto dispozita ishin me rreze të përgjithshme veprimi dhe se ato ishin 
të zbatueshme për të gjithë përfituesit e sistemit të shëndetësisë, pavarësisht 
nëse pacienti ishte ose jo në fund të jetës (paragrafi 33 i mësipërm).
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153.Gjykata shënon se, në vërejtjet e tij për Këshillin e Shtetit, Z. Jean Leonetti, 
raportues i Ligjit të 22 prillit 2005, ka saktësuar duke vënë në dukje në 
cilësinë e amicus curiae se ligji zbatohej për pacientë me dëmtime në tru e 
të prekur pra nga një sëmundje e rëndë dhe e pashërueshme, në një gjendje 
të përparuar të sëmundjes së tyre, por që nuk janë medoemos “në fund të 
jetës”, çka e kishte shtyrë ligjvënësin që ta titullonte ligjin si “për të drejtat 
e të sëmurëve dhe fundin e jetës” e jo “për të drejtat e të sëmurëve në fund 
të jetës” (shih në të njëjtin kuptim në paragrafin 44 të mësipërm vërejtjet e 
Akademisë Kombëtare të Mjekësisë). 

-  Nocioni i trajtimeve
154.Këshilli i Shtetit, në vendimin e tij të datës 14 shkurt 2014, e ka interpretuar 

nocionin e trajtimeve që mund të ndalen ose të kufizohen. Ai ka qenë i 
mendimit, duke pasur parasysh dispozitat e neneve L. 1110 5 dhe 1111 4 
të cituara më lart si edhe punimet parlamentare, se ligjvënësi kishte pasur 
ndër mend të përfshinte te trajtimet e lartpërmendura të gjitha veprimet që 
synojnë të sigurojnë në mënyrë artificiale ruajtjen e funksioneve jetike të 
pacientit dhe se ushqyerja e hidratimi në mënyrë artificiale bënin pjesë te 
këto veprime. Vërejtjet që i janë dorëzuar Këshillit të Shtetit në cilësinë e 
amicus curiae përputhen në këtë pikë.

155.Gjykata vë re se “Udhërrëfyesi rreth procesit të vendimmarrjes lidhur me 
trajtimet mjekësore në fund të jetës” i Këshillit të Evropës i prek këto pika: 
ky udhërrëfyes saktëson se trajtimet përfshijnë jo vetëm ato ndërhyrje që 
synojnë të përmirësojnë gjendjen shëndetësore të një pacienti duke vepruar 
mbi shkaqet e sëmundjes, por edhe ato që nuk veprojnë mbi etiologjinë e 
sëmundjes por mbi simptoma, apo që i përgjigjen një pamjaftueshmërie 
funksionale. Udhërrëfyesi vëren se ushqyerja e hidratimi në mënyrë artificiale i 
jepen pacientit në përgjigje të një indikimi mjekësor dhe nënkuptojnë zgjedhjen 
e një procedure dhe të një mekanizmi mjekësor (perfuzion, sondë enterale). 
Udhërrëfyesi shënon se ka ndryshime qasjesh sipas vendeve: disa i konsiderojnë 
si trajtime që mund të kufizohen ose ndalen brenda kushteve e sipas garancive 
të parashikuara nga e drejta e brendshme; pyetjet që shtrohen atëherë për to janë 
ato të vullnetit të pacientit dhe ajo e karakterit të përshtatshëm të trajtimit 
në situatën e marrë në shqyrtim. Në disa vende të tjera, ato konsiderohen 
si përkujdesje që u përgjigjen disa nevojave thelbësore të personit e që nuk 
mund të ndalen përveçse kur pacienti, në fazën fundore të mbarimit të jetës 
së tij, e ka shprehur dëshirën për këtë gjë (paragrafi 61 i mësipërm).

-  Nocioni i kokëfortësisë së paarsyeshme
156.Sipas nenit L. 1110 5 të Kodit, një trajtim përbën një kokëfortësi të paarsyeshme 

kur ai është i padobishëm, i shpërpjesëtuar ose nuk ka “efekt tjetër përveçse 
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vetëm mbajtjen artificiale të jetës” (shih paragrafin 53 të mësipërm). Është 
pikërisht ky kriter i fundit ai që është zbatuar në këtë çështje dhe që paditësit 
e çmojnë si të pasaktë.

157. Në vërejtjet e tij për Këshillin e Shtetit në cilësinë e amicus curiae, Z. Leonetti 
ka saktësuar se ky formulim, më i ngushtë sesa ai i menduar fillimisht për 
një trajtim “që e zgjat artificialisht jetën”, ishte më kufizues dhe i referohej 
mbajtjes artificiale të jetës “në kuptimin thjesht biologjik, me karakteristikën 
e dyfishtë që bëhet fjalë për një pacient i cili paraqet dëmtime cerebrale 
madhore dhe të pakthyeshme e që gjendja e tij nuk paraqet më mundësi 
vetëdijeje për vetveten apo për jetë relacionale” (paragrafi 44 i mësipërm). 
Në të njëjtin drejtim, Këshilli Kombëtar i Urdhrit të Mjekëve ka theksuar 
rëndësinë e nocionit të vazhdimësisë në kohë, duke shënuar se, në prani të një 
gjendjeje patologjike të kthyer në kronike e që sillte si pasojë një përkeqësim 
fiziologjik të personit e një bjerrje të aftësive të tij konjitive dhe relacionale, 
këmbëngulja mund të konsiderohej si e paarsyeshme përderisa nuk shfaqej 
asnjë shenjë përmirësimi (po aty).

158.Në vendimin e tij të datës 24 qershor 2014, Këshilli i Shtetit i ka detajuar 
elementet që duhej të merreshin parasysh nga mjeku për të vlerësuar nëse 
ishin mbledhur kushtet e një kokëfortësie të paarsyeshme, duke vënë 
njëkohësisht në dukje se secila situatë duhej të kuptohej në veçantinë e saj: 
elementet mjekësore (për të cilat është përcaktuar se duhej të përfshinin një 
periudhë me gjatësi të mjaftueshme, të analizoheshin në mënyrë kolegjiale 
dhe të kishin të bënin konkretisht me gjendjen e pacientit, me ecurinë e 
gjendjes së tij, me vuajtjen e tij dhe me prognozën klinike) dhe elementet 
jomjekësore, konkretisht vullneti i pacientit, cilado qoftë mënyra e shprehjes 
së tij, të cilit mjeku duhet “t’i kushtojë një rëndësi krejt të veçantë”, si edhe 
mendimi i personit të besuar, i familjes ose i të afërmve.

159.Gjykata vëren se Këshilli i Shtetit ka formuluar në atë vendim dy garanci të 
rëndësishme: në radhë të parë, ai ka pohuar se “vetëm rrethana që një person 
mund të jetë në një gjendje të pakthyeshme pavetëdijeje ose, aq më tepër, 
humbjeje autonomie që e bën atë të varur prej një mënyre të tillë ushqyerjeje 
dhe hidratimi nuk mjafton dot, në vetvete, për t’u barazuar me një situatë 
ku vazhdimi i trajtimit do të dukej si i papërligjur në emër të mospranimit 
të kokëfortësisë së paarsyeshme”. Përveç kësaj, ai ka nënvizuar se, sikur 
vullneti i pacientit të mos dihet, ai nuk mund të prezumohet që është një 
mospranim për t’u mbajtur në jetë (paragrafi 48 i mësipërm).

160.Në përfundim të kësaj analize, Gjykata nuk mund ta ndjekë arsyetimin e 
paditësve. Ajo është e mendimit se dispozitat e Ligjit të 22 prillit 2005, ashtu 
siç janë interpretuar nga Këshilli i Shtetit, përbëjnë një kuadër ligjor mjaft 
të qartë, në vështrim të nenit 2 të Konventës, për të shërbyer në mënyrë 
të përpiktë si kornizë për vendimin e mjekut në një situatë si kjo e kësaj 
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çështjeje. Prandaj Gjykata del në përfundimin se shteti e ka krijuar një 
kuadër rregullash të tillë që e siguron mbrojtjen e jetës së pacientëve (shih 
paragrafin 140 të mësipërm).

β)  Procesi i vendimmarrjes
161.Paditësit e kundërshtojnë procesin e vendimmarrjes, për të cilin ata mendojnë 

se qenka dashur të ishte me të vërtetë kolegjial apo më së paku të parashikonte 
një ndërmjetësim në rast mosmarrëveshjeje.

162.Gjykata vëren pikësëpari se as neni 2, as jurisprudenca e saj nuk mund 
të lexohen sikur vendosin detyrime për sa i përket procedurës që duhet të 
ndiqet për të mbërritur në ndonjë marrëveshje eventuale. Ajo rikujton se, 
në çështjen Burke të cituar më lart, ajo e ka çmuar në përputhje me nenin 2 
procedurën që të kërkohen dëshirat e pacientit dhe të pyeten të afërmit e tij, 
si edhe pjesëtarë të tjerë të personelit mjekësor (paragrafi 143 i mësipërm).

163. Gjykata vëren se, ndonëse procedura në të drejtën franceze quhet “kolegjiale” 
dhe përfshin disa faza konsultimi (me ekipin e shërbimit, me të paktën një 
mjek tjetër, me personin e besuar, me familjen ose me të afërm), vendimi i 
takon vetëm mjekut të ngarkuar me pacientin. Vullneti i pacientit duhet të me-
rret parasysh. Vetë vendimi duhet të jetë i arsyetuar dhe futet në kartelën e 
pacientit.

164.Në vërejtjet e tij në cilësinë e amicus curiae, Z. Jean Leonetti ka rikujtuar se 
ligji ia ngarkon përgjegjësinë e vendimit për ndalje trajtimi vetëm mjekut dhe 
nuk ka dashur t’ia kalojë këtë përgjegjësi familjes, për të shmangur çdolloj 
ndjenje fajësie dhe në mënyrë që personi që e ka marrë vendimin të jetë i 
identifikuar.

165. Nga elementet e së drejtës së krahasuar që disponon Gjykata del se, në shtetet 
që e lejojnë ndaljen e trajtimeve dhe në mungesë të udhëzimeve paraprake 
të pacientit, ekziston një larmi e madhe modalitetesh për sa i përket mënyrës 
se si merret vendimi përfundimtar për ndalje të trajtimeve: ai mund të merret 
nga mjeku (ky është rasti më i shpeshtë), në mënyrë të përbashkët nga mjeku 
dhe familja, nga familja ose përfaqësuesi ligjor, ose nga gjykatat (...)

166. Gjykata vëren se procedura kolegjiale në këtë çështje ka zgjatur nga shtatori 
2013 deri në janar 2014 dhe se, në të gjitha stadet, zbatimi i saj ka qenë përtej 
kushteve të vëna nga ligji: ndërkohë që procedura parashikon konsultimin e 
një mjeku tjetër dhe eventualisht të një të dyti, Dr Kariger-i është konsultuar 
me gjashtë mjekë, njëri prej të cilëve i caktuar nga paditësit; ai ka mbledhur 
pothuajse të gjithë ekipin e shërbimit dhe ka thirrur dy herë këshillin e familjes 
ku kanë marrë pjesë bashkëshortja, prindërit dhe tetë vëllezërit e motrat e 
Vincent Lambert-it. Në përfundim të këtyre mbledhjeve, bashkëshortja e 
Vincent Lambert-it dhe gjashtë nga vëllezërit e motrat e tij janë deklaruar në 
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favor të ndaljes së trajtimeve, ashtu si edhe pesë nga gjashtë mjekët e pyetur, 
kurse paditësit e kanë kundërshtuar atë. Mjeku ka biseduar gjithashtu me 
François Lambert-in, nipin e Vincent Lambert-it. Vendimi i tij, trembëdhjetë 
faqe i gjatë (një version i shkurtuar prej shtatë faqesh i të cilit i është lexuar 
familjes) është shumë i arsyetuar. Këshilli i Shtetit, në vendimin e vet të 
datës 24 qershor 2014, ka dalë në përfundimin se ai nuk ishte i njollosur me 
asnjë parregullsi (paragrafi 50 i mësipërm).

167.Këshilli i Shtetit ka çmuar se mjeku e kishte përmbushur detyrimin për të 
pyetur familjen dhe se ai kishte mundur ligjërisht ta merrte vendimin e tij 
në mungesë të një opinioni të njëzëshëm të kësaj të fundit. Gjykata shënon 
se, në gjendjen e saj të tanishme, e drejta franceze e parashikon pyetjen e 
familjes (dhe jo pjesëmarrjen e saj në vendimmarrje), por nuk organizon 
ndërmjetësim në rast mosmarrëveshjeje midis pjesëtarëve të saj. Ajo nuk e 
përcakton as rendin sipas të cilit merren parasysh opinionet e pjesëtarëve të 
familjes, ndryshe nga çka parashikohet në disa shtete të tjera.

168. Gjykata e vë re mungesën e konsensusit në këtë fushë (shih paragrafin 165 të 
mësipërm) dhe është e mendimit se organizimi i procesit të vendimmarrjes, 
duke përfshirë caktimin e personit që merr vendimin përfundimtar për ndalje 
të trajtimeve dhe modalitetet e vendimmarrjes, përfshihen në hapësirën 
për vlerësim që ka shteti. Ajo konstaton se procedura në çështjen në fjalë 
është ndjekur në mënyrë të gjatë e të përpiktë, duke shkuar përtej kushteve 
të vëna nga ligji, dhe çmon që, megjithëse paditësit nuk janë dakord me 
përfundimin e saj, kjo procedurë i ka respektuar kërkesat që rrjedhin nga 
neni 2 i Konventës (shih paragrafin 143 të mësipërm).

γ)  Ankimet gjyqësore
169. Gjykata do të shqyrtojë më në fund mjetet për ankim që kanë pasur paditësit 

në këtë çështje. Ajo vëren se Këshilli i Shtetit, të cilit po i drejtoheshin për 
herë të parë me një ankim kundër një vendimi për ndalje trajtimesh në bazë 
të Ligjit të 22 prillit 2005, ka dhënë saktësime të mëdha në vendimet e tij të 
datave 14 shkurt dhe 24 qershor 2014 për sa i përket shtrirjes së kontrollit të 
ushtruar nga gjyqtari për kërkesa të ngutshme administrative në një rast si ky 
i çështjes në fjalë.

170.Paditësit i ishin drejtuar gjykatës administrative me një kërkesëpadi për 
mbrojtjen e një lirie themelore mbi bazën e nenit L. 521 2 të Kodit të Drejtësisë 
Administrative, i cili parashikon se gjyqtari “të cilit i është drejtuar një kërkesë 
e përligjur në këtë kuptim nga një urgjencë e veçantë, mund të urdhërojë të 
gjitha masat e nevojshme për mbrojtjen e një lirie themelore së cilës një 
autoritet administrativ mund t’i ketë sjellë ndonjë cenim të rëndë e haptazi 
të paligjshëm”. Kur atij i drejtohen mbi këtë bazë, gjyqtari administrativ për 
kërkesa të ngutshme vepron në parim i vetëm, me urgjencë, dhe mund të 
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marrë masa të përkohshme mbi një kriter evidence (paligjshmëria e hapur).
171.Gjykata vëren se, ashtu si Këshilli i Shtetit e ka përkufizuar detyrën e tij 

(paragrafi 32 i mësipërm), gjyqtari për kërkesa të ngutshme ka jo vetëm 
kompetencën për ta pezulluar vendimin e mjekut, por edhe për të kryer një 
kontroll të plotë ligjshmërie të këtij vendimi (dhe jo vetëm mbi bazën e 
kriterit të paligjshmërisë së tij të hapur), në qoftë se është nevoja në formacion 
kolegjial dhe, nëse duhet, pasi të ketë urdhëruar një ekspertizë mjekësore e të 
ketë kërkuar mendime në cilësinë e amicus curiae.

172. Këshilli i Shtetit ka saktësuar gjithashtu, në vendimin e tij të datës 24 qershor 
2014, se duke pasur parasysh detyrën e veçantë që i takonte atij në një rast të 
tillë, gjyqtari duhej – përveç mjeteve të nxjerra nga mospërputhja e vendimit 
me ligjin – të shqyrtonte mjetet e nxjerra nga papajtueshmëria e dispozitave 
ligjore që ishin zbatuar me Konventën.

173.Gjykata vë re se Këshilli i Shtetit e ka shqyrtuar çështjen në formacionin e 
tij plenar (Asambleja për Mosmarrëveshje, e përbërë prej shtatëmbëdhjetë 
anëtarësh), çka është shumë e pazakontë për një procedurë kërkese të 
ngutshme. Në vendimin e tij të datës 14 shkurt 2014, ai ka vënë në dukje 
se bilanci i nxjerrë në Qendrën Spitalore Universitare të Liezhit ishte bërë 
përpara dy vjetësh e gjysmë dhe e ka çmuar të nevojshme që të kishte 
në dorë informacionet më të plota rreth gjendjes shëndetësore të Vincent 
Lambert-it. Ai ka urdhëruar kështu një ekspertizë mjekësore që u është 
besuar tre specialistëve të njohur në neuroshkenca. Përveç kësaj, duke pasur 
parasysh përmasat dhe vështirësinë e pyetjeve që shtroheshin nga çështja, 
ai u ka kërkuar Akademisë Kombëtare të Mjekësisë, Komitetit Konsultativ 
Kombëtar të Etikës, Këshillit Kombëtar të Urdhrit të Mjekëve dhe Z. Jean 
Leonetti që t’i jepnin në cilësinë e amicus curiae disa vërejtje të përgjithshme 
që të mund ta sqaronin, veçanërisht rreth nocioneve të kokëfortësisë së 
paarsyeshme dhe të mbajtjes artificiale të jetës.

174.Gjykata konstaton se ekspertiza është kryer në një mënyrë shumë të thelluar: 
ekspertët e kanë ekzaminuar Vincent Lambert-in nëntë herë, kanë kryer 
një varg analizash, janë njohur me të gjithë kartelën mjekësore, kanë parë 
gjithashtu të gjitha ato dokumente të dosjes gjyqësore që ishin me dobi 
për ekspertizën dhe janë takuar ndërmjet 24 marsit dhe 23 prillit 2014 me 
të gjitha palët e përfshira (familjen, ekipin mjekësor dhe atë të shërbimit, 
mjekët konsulentë e përfaqësuesit e UNAFTC-së dhe të Qendrës Spitalore).

175.  Në vendimin e tij të datës 24 qershor 2014, Këshilli i Shtetit ka shqyrtuar 
fillimisht pajtueshmërinë e dispozitave përkatëse të Kodit të Shëndetit Publik 
me nenet 2, 8, 6 dhe 7 të Konventës (shih paragrafin 47 të mësipërm), pastaj 
përputhshmërinë e vendimit të marrë nga Dr Kariger-i me dispozitat e Kodit 
(shih paragrafët 47 50 të mësipërm). Kontrolli i tij është shtrirë mbi rregullsinë 
e procedurës kolegjiale dhe mbi respektimin e kushteve themelore të vëna 
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nga ligji, për të cilat ka çmuar, veçanërisht duke pasur parasysh konkluzionet 
e raportit të ekspertizës, se ishin të mbledhura. Ai ka vënë re në veçanti që 
nga konkluzionet e ekspertëve dilte se gjendja klinike e Vincent Lambert-it 
përkonte me një gjendje vegjetative kronike, se ai kishte pësuar dëmtime 
të rënda e të përhapura, serioziteti i të cilave, ashtu si edhe afati prej pesë 
vjetësh e gjysmë që kishte kaluar që prej aksidentit të shtynin të çmoje se ato 
ishin të pakthyeshme, me një “prognozë të keqe klinike”. Këshilli i Shtetit ka 
çmuar se këto konkluzione i vërtetonin ato që kishte nxjerrë Dr. Kariger-i.

176.Gjykata vëren pastaj se Këshilli i Shtetit, pasi e nënvizon “rëndësinë krejt 
të veçantë” që mjeku duhet t’i kushtojë vullnetit të të sëmurit (paragrafi 48 
i mësipërm), është përpjekur të përcaktojë se cilat ishin dëshirat e Vincent 
Lambert-it. Meqenëse ky i fundit as nuk kishte hartuar udhëzime paraprake, 
as nuk kishte emëruar ndonjë person të besuar, Këshilli i Shtetit ka marrë 
parasysh dëshminë e bashkëshortes së tij, Rachel Lambert-it. Ai ka vënë 
në dukje se bashkëshorti i saj dhe ajo, që të dy infermierë të cilët e kishin 
veçanërisht përvojën e personave në reanimacion e polihandikapatë, i kishin 
përmendur shpesh përvojat e tyre profesionale dhe se me ato raste Vincent 
Lambert-i e kishte shprehur disa herë dëshirën që të mos mbahej artificialisht 
në jetë në një gjendje varësie të madhe (shih paragrafin 50 të mësipërm). 
Këshilli i Shtetit ka qenë i mendimit se këto thënie – përmbajtja e të cilave 
vërtetohej nga një vëlla i Vincent Lambert-it – ishin me data dhe të rrëfyera në 
mënyrë të përpiktë nga Rachel Lambert-i. Ai ka marrë gjithashtu parasysh se 
disa nga vëllezërit e motrat e tjerë kishin treguar se këto thënie përputheshin 
me personalitetin, me historinë e me opinionet e vëllait të tyre dhe ka vënë re 
se paditësit nuk pretendonin që ai të kishte thënë fjalë të kundërta. Këshilli i 
Shtetit ka vërejtur më në fund se pyetja e familjes e parashikuar me ligj ishte 
bërë (po aty).

177.Paditësit, duke iu referuar nenit 8 të Konventës, mbrojnë mendimin se 
Këshilli i Shtetit nuk ishte dashur t’i merrte parasysh vërejtjet gojore të 
Vincent Lambert-it, të cilat ata i çmojnë tepër të përgjithshme.

178.Gjykata rikujton në radhë të parë se pacienti, edhe kur nuk është në gjendje për 
ta shprehur vullnetin e tij, është personi vullneti i të cilit duhet të qëndrojë në 
qendër të procesit të vendimmarrjes, personi i cili është subjekti dhe aktori i 
tij kryesor. “Udhërrëfyesi rreth procesit të vendimmarrjes lidhur me trajtimet 
mjekësore në fund të jetës” i Këshillit të Evropës këshillon që ai të përfshihet 
në procesin e vendimmarrjes përmes dëshirave që ka mundur të shprehë më 
parë, për të cilat ai parashikon se mund t’i jenë besuar gojarisht një pjesëtari 
të familjes apo një të afërmi (paragrafi 63 i mësipërm).

179. Gjykata vë në dukje gjithashtu se, sipas elementeve të së drejtës së krahasuar 
që ajo disponon, në një numër të caktuar vendesh, në mungesë udhëzimesh 
paraprake ose “testamenti biologjik”, vullneti i prezumuar i pacientit duhet 
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të kërkohet sipas modalitetesh të ndryshme (deklarata të përfaqësuesit ligjor, 
të familjes, elemente të tjera që dëshmojnë për personalitetin, për bindjet e 
pacientit, etj.).

180.Gjykata rikujton më së fundi se, në vendimin Pretty të cituar më lart (§ 63), 
ajo e ka pohuar të drejtën e cilitdo për të mos pranuar që të japë pëlqimin për 
një trajtim që mund të kishte si efekt që ta zgjaste jetën e tij. Në këto kushte, 
ajo është e mendimit se Këshilli i Shtetit ka mundur të çmojë se dëshmitë që 
i ishin paraqitur atij ishin mjaft të përpikta për të përcaktuar se cilat ishin dëshirat 
e Vincent Lambert-it për sa i përket ndaljes ose mbajtjes së trajtimit të tij.
δ)  Konsiderata përfundimtare

181. Gjykata është plotësisht e vetëdijshme për rëndësinë e problemeve të shtruara 
nga kjo çështje, e cila prek tema mjekësore, juridike dhe etike nga më të 
koklaviturat. Në rrethanat e kësaj çështjeje, Gjykata rikujton se u takonte në 
radhë të parë autoriteteve të brendshme që ta verifikonin përputhshmërinë 
e vendimit për ndalje të trajtimeve me të drejtën e brendshme dhe me 
Konventën, si edhe që t’i përcaktonin dëshirat e pacientit në përputhje me 
ligjin kombëtar. Roli i Gjykatës ka qenë që të shqyrtojë respektimin nga 
shteti të detyrimeve të tij pozitive që rrjedhin nga neni 2 i Konventës.
Sipas kësaj qasjeje, Gjykata i ka quajtur si në përputhje me kërkesat e këtij 

neni edhe kuadrin ligjor të parashikuar nga e drejta e brendshme, ashtu siç e 
ka interpretuar Këshilli i Shtetit, edhe procesin e vendimmarrjes, të ndjekur me 
përpikëri në këtë çështje. Përveç kësaj, për sa u përket mjeteve të ankimit në 
rrugë gjyqësore nga të cilat kanë përfituar paditësit, Gjykata ka mbërritur në 
konkluzionin se kjo çështje ishte bërë objekt i një shqyrtimi të thelluar ku kishin 
mundur të shpreheshin të gjitha pikëpamjet dhe ishin peshuar me pjekuri të gjitha 
aspektet, duke pasur parasysh si një ekspertizë të hollësishme mjekësore ashtu 
edhe vërejtje të përgjithshme të instancave më të larta mjekësore dhe etike.

Për rrjedhojë, Gjykata mbërrin në përfundimin se autoritetet e brendshme 
kanë vepruar në përputhje me detyrimet e tyre pozitive që rrjedhin nga neni 2 i 
Konventës, duke pasur parasysh hapësirën për vlerësim që ato kishin në këtë çështje.

ε)  Përfundimi
182.Nga kjo rrjedh se nuk do të kishte shkelje të nenit 2 të Konventës në rast 

zbatimi të vendimit të Këshillit të Shtetit të datës 24 qershor 2014.

III. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 8 TË KONVENTËS

183. Kërkuesit pretendojnë se, janë potencialisht viktima të shkeljes së të drejtës 
së tyre për respektimin e jetës së tyre familjare me djalin dhe vëllain e tyre, 
në kundërshtim me nenin 8 të Konventës.

184.Gjykata është e mendimit se, kjo kërkesë është përthithur nga ato të ngritura 
nga kërkuesit në bazë të nenit 2 të Konventës. Në funksion të gjetjes së saj në 
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lidhje me nenin 2 (shih paragrafin 182 më lartë), Gjykata konsideron se nuk 
është e nevojshme për të vendosur veçmas mbi këtë kërkesë.

IV. PRETENDIMI PËR SHKELJE TË NENIT 6 TË KONVENTËS

185.Gjithashtu, kërkuesit pretenduan se mjeku që mori vendimin e 11 Janar 2014 
nuk ishte i paanshëm, pasi ai kishte marrë më parë të njëjtin vendim, dhe se 
raporti i ekspertëve mjekësor caktuar nga Këshilli i Shtetit nuk kishin qenë 
plotësisht kundërshtuese.
Ata u mbështetën në nenin 6 § 1 të Konventës, pjesët përkatëse të cilat citojnë:
“Në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të tij civile ... çdokush ka të 

drejtën për një proces ... të drejtë ... nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e 
caktuar me ligj.”
186.Edhe duke supozuar Neni 6 § 1 të jetë i zbatueshëm për procedurën që 

rezulton në vendimin e mjekut të 11 janarit 2014, Gjykata konsideron se 
këto kërkesa, në masën që ato nuk janë trajtuar tashmë në bazë të nenit 2 të 
Konventës (shih paragrafët 150 181 më lartë), janë qartazi të pabazuara.

187.Ajo vijon se ky aspekt i aplikimit duhet të hidhet poshtë në përputhje me 
nenin 35 §§ 3 (a) dhe 4 të Konventës.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA,
1.  E shpall kërkesëpadinë, njëzëri, të pranueshme për sa i përket ankesës së bërë 

nga paditësit mbi bazën e nenit 2 në emër të vetë atyre;
2.  E shpall kërkesëpadinë, me dymbëdhjetë vota në favor dhe pesë kundër, të 

papranueshme për çdo kërkesë tjetër;
3.  E rrëzon, njëzëri, kërkesën e Rachel Lambert-it për ta përfaqësuar Vincent 

Lambert-in në cilësinë e palës së tretë;
4.  Thotë, me dymbëdhjetë vota në favor dhe pesë kundër, se nuk do të kishte 

shkelje të nenit 2 të Konventës në rast zbatimi të vendimit të Këshillit të 
Shtetit të datës 24 qershor 2014;

5. Vendos, me dymbëdhjetë vota në pesë, që nuk është e nevojshme për të 
vendosur veçmas mbi ankesën sipas nenit 8 të Konventës.
I hartuar në frëngjisht dhe në anglisht, pastaj i shpallur në seancë publike në 

Pallatin e të Drejtave të Njeriut më 5 qershor 2015, në zbatim të nenit 77 §§ 2 e 
3 të Rregullores.

                   Erik Fribergh   Dean Spielmann
                     Kancelar                      Kryetar
Këtij vendimi i bashkëngjitet, në përputhje me nenet 45 § 2 të Konventës dhe 

74 § 2 të Rregullores, paraqitja e mendimit më vete të gjyqtarëve Hajiyev, Šikuta, 
Tsotsoria, De Gaetano dhe Griţco.

D.S.
E.F.
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OPINIONI I BASHKENGJITUR I PAKICES I GJYQTARËVE 
HAJIYEV, ŠIKUTA, TSOTSORIA, DE GAETANO DHE GRIҬCO

1.  Na vjen keq që duhet të shkëputemi nga pikëpamjet e shumicës shprehur 
në pikat 2, 4 dhe 5 të dispozitave operative të gjykimit në këtë rast. Pas 
reflektimit të konsiderueshëm, ne besojmë se për sa është thënë dhe shkruar 
në këtë vendim, pasi janë bërë të gjitha dallimet delikate ligjore dhe janë 
ndarë të gjithë çështjet, ajo çfarë  propozohet është asgjë më shumë dhe asgjë 
më pak se një person me aftësi të kufizuara të rënda i cili është i paaftë për të 
komunikuar dëshirat e tij në gjendjen e tij të tanishme, në bazë të një numri 
supozimesh të diskutueshme, mund të të privohet nga dy nevojat themelore 
të jetës, përkatësisht ushqimi dhe uji, dhe për më tepër  Konventa është e 
pafuqishme përballë këtij realiteti. Ne kemi konstatuar se, përfundimi jo 
vetëm që është i frikshëm, por dhe me shumë keqardhje themi se – është 
i barazvlefshëm me një hap reaksionar në shkallën e mbrojtjes të cilën 
Konventa dhe Gjykata kanë ofruar deri tani për njerëzit në nevojë.

2.  Në arritjen e përfundimit në paragrafin 112 të vendimit, shumica vazhdoi 
me shqyrtimin e rasteve ekzistuese në të cilat institucionet e Konventës kanë 
pranuar se një palë e tretë mundet, që në rrethana të jashtëzakonshme, të 
veprojë në emër dhe për llogari të personit të rrezikuar, edhe në qoftë se ky 
i fundit nuk e ka deklaruar shprehimisht dëshirën e tij ose ka paraqitur një 
kërkesë. Shumica nxjerr nga  rasti praktik dy kriteret kryesore që duhet të 
zbatohen në raste të tilla : rreziku që viktima direkte do të jetë privuar nga mbrojtja 
efektive e të drejtave të tij ose të saj, dhe mungesa e konfliktit të interesave mes 
viktimës dhe kërkuesit (shih paragrafin 102 të vendimit). Ndërsa ne jemi dakord 
me këto dy kritere, si të tilla, ne nuk pajtohemi aspak me mënyrën në të cilën 
shumica i zbaton ato në rrethanat e veçanta të çështjes në fjalë.
Për sa i përket kriterit të parë, është e vërtetë se kërkuesit mund të kërkojnë, 

dhe ashtu e bënë, nenin 2 në emër të tyre. Megjithatë, tani që Gjykata ka njohur 
locus standi të një organizate joqeveritare për të përfaqësuar një person të vdekur 
(shih Qendra për Burimet Ligjore në emër të Valentin Kampeanu k. Rumanisë 
[GC], nr. 47848/08, GJEDNJ 2014), ne nuk shohim ndonjë arsye të vlefshme për 
të mos ndjekur të njëjtin qëndrim në lidhje me kërkuesit në rastin në fjalë. Në 
fakt, të afërmit e Vincent Lambert  kanë, a fortiori, justifikim edhe më të fortë për 
të vepruar në emër të tij para gjykatës.

Për sa i përket kriterit të dytë, shumica mendojnë se, meqë vendimet e 
brendshme të kundërshtuara u bazuan në sigurinë se Vincent Lambert nuk do të 
dëshironte që të mbahej gjallë në kushtet në të cilat ai tani e gjen veten, nuk ka 
një konvergjencë interesash mes pohimeve të kërkuesve dhe asaj çfarë Vincent 
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Lambert do të dëshironte (shih paragrafin 104 të vendimit). Kjo deklaratë do 
të ishte e saktë vetëm nëse - dhe për aq sa - kërkuesit pretenduan shkelje të së 
drejtës së Vincent Lambert ndaj autonomisë personale sipas nenit 8 të Konventës, 
i cili, sipas jurisprudencës së gjykatës tonë, përfshin të drejtën e individit për 
të vendosur se në cilën mënyrë dhe kohë do të përfundojë jeta e tij ose e saj 
(shih Haas k. Zvicrës, nr. 31322/07, § 51, KEDNJ 2011). Megjithatë, edhe pse 
kërkuesi bëjnë thirrje sipas nenit 8, ata e bëjnë këtë në një kontekst krejtësisht të 
ndryshëm; bëhet fjalë për integritetin fizik të  Vincent Lambert, dhe jo autonominë 
e tij personale, që ata kërkojnë për të mbrojtur përpara Gjykatës. Kërkesat e tyre 
kryesore të ngritura në emër të Vincent Lambert bazohen në nenet 2 dhe 3 të 
Konventës. Ndryshe neni 8, i cili mbron një gamë shumë të gjerë të veprimeve 
të njeriut në bazë të zgjedhjes personale dhe që shkojnë në drejtime të ndryshme, 
nenet 2 dhe 3 të Konventës janë të padrejtuara qartë  në çfarë ato nuk përfshijnë në 
aspektet negative. Neni 2 mbron të drejtën e jetës, por jo të drejtën për të vdekur 
(shih Pretty k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 2346/02, §§ 39-40, GJEDNJ 2002 
III). Gjithashtu, Neni 3 garanton një  të drejtë pozitive për të mos qenë subjekt i 
keqtrajtimit, por nuk ka “të drejtë” për të hequr dorë nga e drejta, për shembull, 
rrahur, torturuar apo të vdesë nga uria. Për ta thënë thjesht, si neni 2 dhe neni 3 
janë “rrugë me një drejtim”. E drejta për të mos u lënë i uritur për vdekje ishte e 
drejta e vetme që Vincent Lambert mund të pretendojë në mënyrë të vlefshme në 
bazë të Neneve 2 dhe 3, ne nuk do të shohim se si është logjikisht e mundur për 
të gjetur mungesën e “konvergjencës së interesave” midis tij dhe kërkuesve në 
rastin në fjalë, apo edhe të mundësojë dyshimin më të vogël në këtë pikë.

Në këto rrethana, ne jemi të bindur se kërkuesit kanë qëndruar për të vepruar 
në emër dhe për llogari të Vincent Lambert, dhe se kërkesat e tyre përkatëse 
duhet të ishin shpallur të pajtueshme me dispozitat e Konventës ratione personae.
3. Do të donim të bënim të qartë që në fillim se kishte këtë qenë një rast kur 

personi në fjalë - Vincent Lambert në këtë rast - ka shprehur në mënyrë të 
qartë dëshirën e tij për të mos u lejuar të vazhdojë të jetojë për shkak të 
paaftësisë së tij të rëndë fizike dhe dhimbjen e lidhur me to, ose, duke pasur 
parasysh këtë situatë, kishte refuzuar në mënyrë të qartë ushqimin dhe ujin, 
ne nuk gjejmë asnjë kundërshtim ndaj fikjes apo ndalimit të hidratimit dhe të 
ushqyerit, nëse legjislacioni i brendshëm parashikon se (dhe për të shpëtuar 
gjithmonë të drejtën e anëtarëve të profesionit mjekësor të refuzojnë për të 
qenë palë në këtë procedure, për shkak të kundërshtimit të ndërgjegjshëm). 
Një nuk mund të pajtohet me një ligj të tillë, por në një situatë të tillë të dy të 
drejtat e Konventës janë, si të thuash, vendosur përballë njëri-tjetrit : e drejta 
për jetën (me detyra përkatëse të shtetit për të mbrojtur jetën) në njërën anë - 
Neni 2 - dhe e drejta për autonomi personale, e cila është e përfshirë në nenin 
8. Në të tillë kontekst mund pajtohemi me faktin se “respekti për dinjitetin 
njerëzor dhe lirinë njerëzore” (theksuar në Pretty, cituar më lartë, § 65) mund 
të mbizotërojnë. Por kjo nuk është në rastin e  Vincent Lambert.
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4. Vincent Lambert është, sipas dëshmive në dispozicion, në një gjendje 
të vazhdueshme vegjetative, apo  me minimalisht, apo fare, i ndërgjegjshëm. 
Megjithatë, truri i tij nuk ka vdekur - ka një dështim të  funksionit në një nivel 
të trurit, por jo në të gjitha nivelet. Në fakt, ai mund të marrë frymë vetë (pa 
ndihmën e një makine të mbështetjes së jetës) dhe mund të tresë ushqimin 
(sistemi gastro-intestinal është i paprekur dhe funksionon), por ka vështirësi në 
gëlltitje, në kalimin e ushqimeve të forta poshtë ezofagut. Me shumë kritikë, nuk 
ka prova, bindëse ose ndryshe, se ai është në dhimbje (siç mund të dallohej nga 
sikleti i dukshëm për të qenë vazhdimisht në krevat ose në një karrocë). Ne jemi 
goditur veçanërisht nga një paraqitje e bërë nga kërkuesit para kësaj Gjykate 
në vëzhgimet e tyre të 16 Tetor 2014 mbi pranueshmërinë dhe themelin (shih 
paragrafët 51 dhe 52), dhe që nuk është kontestuar me të vërtetë nga Qeveria, për 
efekte të mëposhtme:

“Gjykata duhet të kuptojnë se, si çdo person në një gjendje të rëndë minimale 
të ndërgjegjshme, Z. Lambert mund të dalë nga shtrati, të vishet, të vendoset në 
një karrige me rrota dhe të merret nga dhoma e tij. Shumë pacientë në një gjendje 
të krahasueshme me të qëndrojnë në një shtëpi të specializuar të moshuarish dhe 
janë në gjendje të kalojnë fundjavat dhe disa pushime me familjet e tyre ... dhe 
kjo është pikërisht metoda Enteral përdorur për ti ushqyer ato e që e bën këtë 
formë të autonomisë të jetë e mundur.

Në shtator të vitit 2012 Doktor Kariger ra dakord të lejojë prindërit e Vincent 
Lambert ta marrë atë me pushime në jug të Francës. Kjo ishte gjashtë muaj para 
vendimit të parë për të ndaluar të ushqyerin e tij artificial ... dhe, ndërkohë, nuk 
ka pasur asnjë ndryshim në gjendjen e tij . “

Nga provat e dorëzuar para kësaj Gjykate, të ushqyerit Enteral përfshin 
pushtimin minimal fizike, i shkakton pacientit dhimbje, dhe, me trajnim minimal, 
të ushqyerit e tillë mund të vazhdojë të administrohet nga familja apo të afërmit 
e z. Lambert (dhe kërkuesit kanë ofruar ndihmë për të bërë kështu) - edhe pse 
përzierje e ushqimit që do të administrohet është ende diçka që duhet të jetë 
e përgatitur në një klinikë apo spital. Në këtë kuptim të ushqyerit Enteral dhe 
hidratimi (pavarësisht për momentin  nëse kjo quhet “trajtimi” ose “kujdes” 
ose thjesht “të ushqyerit”) është plotësisht në proporcion me situatën në të cilën 
Vincent Lambert e gjen veten. Në këtë kontekst, ne nuk jemi më inteligjent, 
edhe pasi të jenë dëgjuar parashtrimet në këtë rast, se pse transferimi i Vincent 
Lambert në një klinikë të specializuar - shtëpinë e të moshuarve Bethel  - ku ai 
mund të kujdesej për të (duke e liruar Spitalin e Universitetit Reims ndaj atyre 
detyrimeve) është bllokuar nga autoritetet.

Me fjalë të tjera, Vincent Lambert është i gjallë dhe nën kujdes. Ai gjithashtu 
është duke u ushqyer - dhe ushqimi dhe uji janë dy nevojat bazë për mbajtjen e 
jetës, dhe janë të lidhura ngushtë me dinjitetin njerëzor. Kjo lidhje intime është 
deklaruar në mënyrë të përsëritur në dokumentet e shumta ndërkombëtare , 
prandaj ajo çfarë ne kërkojmë është se, a mund të justifikojë një shtet  lejimin e  
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një mjeku – Dr. Kariger ose, pasi ai ka dhënë dorëheqjen dhe u largua nga Spitali 
Universitar Reims  , një mjek tjetër - në këtë rast jo aq shumë për të “tërhequr 
spinën” (Lambert nuk është në ndonjë makinë që e mban të gjallë), si për të 
tërhequr ose ndërprerë të ushqyerit dhe hidratimin në mënyrë që të çojë Vincent 
Lambert, në fakt,  drejt vdekjes? Cila është arsyeja thelbësore, në rrethanat e 
çështjes në fjalë, që justifikon shtetin të mos ndërhyjë për të mbrojtur jetën? Mos 
janë çështjet financiare? Asnjë nuk ka avancuar në këtë rast. A është kjo për shkak 
se personi është në dhimbje të konsiderueshme? Nuk ka asnjë dëshmi për këtë 
qëllim. Mos është kjo për shkak se, personi është i pa dobishëm më tej apo i 
rëndësishëm për shoqërinë, në të vërtetë nuk është një person dhe ka vetëm “jetën 
biologjike”?
5.  Siç tashmë është vënë në dukje, nuk ka tregues të qartë ose të caktuar të asaj 

që dëshirat e Vincent Lambert me të vërtetë janë (ose edhe ishin) në lidhje 
me vazhdimin ose ndryshe të ushqyerit e tij dhe hidratimin në situatën që ai e 
gjen veten tani. Edhe pse ai ishte anëtar i profesionit infermier para aksidentit 
i cili e ka reduktuar atë në gjendjen aktuale, ai kurrë nuk formuloi ndonjë 
“direktivë të avancuar “ e as caktoi “një person të besuar”, për qëllimet e 
dispozitave të ndryshme të Kodit të Shëndetit Publik. Conseil d’Etat, në 
vendimin e tij  të datës 24 qershor 2014, konsideroi shumë nga bisedat me 
sa duket të rastësishme që Vincent Lambert kishte pasur me gruan e tij (dhe 
me sa duket në një rast edhe me vëllain e tij Joseph Lambert) dhe erdhi në 
përfundimin se, “Dr.Kariger [nuk mund] të konsiderohet se ka interpretuar 
gabimisht dëshirat e shprehura nga pacienti përpara aksidentit  “. Në çështjet 
e gravitetit të tillë asgjë që nuk është me siguri absolute nuk mund të ketë 
mjaftuar. “Duke interpretuar” ex post facto ato që njerëzit mund ose nuk mund 
të kenë thënë vite më parë (dhe kur në shëndet të përsosur) në bisedat e rastit 
në mënyrë të qartë e ekspozojnë abuzimin e rëndë në sistem. Edhe në qoftë 
se, për hir të argumentit, Vincent Lambert kishte shprehur vërtet mendimin 
se ai do të kishte refuzuar të mbahej në një gjendje të varësisë së madhe, një 
deklaratë e tillë nuk ofron, në pikëpamjen tonë, një shkallë të mjaftueshme të 
sigurisë në lidhje me dëshirën e tij për të qenë i  privuar nga ushqimi dhe uji. 
Siç kërkuesit theksojnë, në paragrafët 153 dhe 154, në  vëzhgimeve të tyre - 
diçka e cila sërish nuk është mohuar ose kundërshtuar nga Qeveria e paditur -
“Nëse zoti Vincent Lambert do të  kishte dashur me të vërtetë t’i jepte fund 

jetës së tij, në qoftë se ai me të vërtetë kishte “ hequr dorë “ psikologjikisht, nëse 
ai me të vërtetë kishte dashur të vdiste [ai] do të ishte i vdekur deri tani. Ai nuk 
do të kishte mbijetuar për 31 ditë pa ushqim (kur për  herë të parë, të ushqyerit e 
tij u ndalua më 10 prill 2013 dhe të rendit të parë të Gjykatës Administrative të 
Châlons-en-Champagne, e 11 majit 2013 që urdhëroi rinisjen e të ushqyerit të tij), 
nëse diçka brenda tij, një forcë e brendshme, nuk do ta kishte bërë atë të luftonte 
për të qëndruar gjallë. Askush nuk e di se çfarë është kjo forcë e jetës. Ndoshta, 
në mënyrë të pandërgjegjshme, është fakti se ai është një baba, dhe dëshira për 
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të parë vajzën e tij? Ndoshta kjo është diçka tjetër. Ajo që është e pamohueshme 
është se, me veprimet e tij, Z. Vincent Lambert ka treguar një vullnet për të jetuar 
që do të ishte gabim të injorohej.

Në anën tjetër, çdo person i cili punon me pacientë në një gjendje të vetëdijes 
së dëmtuar do të thotë se një person, në gjendjen e tij, që heq dorë nga jeta 
vdes brenda dhjetë ditësh. Në rastin në fjalë, Z. Lambert mbijetoi për 31 ditë pa 
ushqim dhe vetëm 500 ml lëng në ditë.”

Megjithatë, e gjitha kjo thekson në dëshirat e supozuara apo synimet e Vincent 
Lambert i ulin vlerën një tjetër çështje të rëndësishme, domethënë faktit që sipas 
ligjit francez në fuqi në rastin konkret, kur një pacient është pa ndjenja dhe nuk 
ka bërë udhëzimet e parakohshme, dëshirat e tij dhe pikëpamjet ose dëshirat e 
familjes së tij vetëm për të plotësuar analizën e asaj që mjeku në krye të pacientit 
percepton të jetë një realitet mjekësor. Me fjalë të tjera, dëshirat e pacientit, në një 
situatë të tillë, nuk janë në asnjë mënyrë përcaktuese për rezultatin përfundimtar. 
Tre kriteret e përcaktuara në nenin L. 1110-5 të Kodit të Shëndetit Publik - kotësia, 
disproporcioni dhe mbajtja e jetës artificialisht - janë të vetmet kritere përkatëse. 
Siç  ka thënë Conseil d’Etat, duhet të merren parasysh dëshirat e shprehura nga 
pacienti dhe duhet t’i kushtohet rëndësi e veçantë (shih paragrafët 47 dhe 48 
të gjykimit), por ato dëshira nuk janë vendimtare. Me fjalë të tjera, pasi mjeku 
përgjegjës, si në rastin në fjalë, ka vendosur që kriteri i tretë duhet të zbatohet, 
vdekja dhe procedura kolektive janë në thelb një formalitet.
6.  Me asnjë shtrirje të imagjinatës Vincent Lambert nuk mund të konsiderohet 

të jetë në një situatë të “fundit-të-jetës”. Për fat të keq, ai do të jetë në këtë 
situatë shumë shpejt, pasi të ushqyerit dhe hidratimi janë tërhequr ose 
mbajtur. Personat në një gjendjen edhe më të keqe se sa Vincent Lambert 
nuk janë në një gjendje të rëndë të vazhdueshme (e dhënë që nuk ka patologji 
të tjera në harmoni). Të ushqyerit e tyre - pavarësisht nëse ajo konsiderohet 
si trajtim apo si kujdes - është duke i shërbyer  qëllimit të  mbajtjes së jetës. 
Prandaj mbetet një mjet i zakonshëm për të mbështetur jetën dhe, në parim, 
duhet të jetë i vazhdueshëm.

7.  Pyetjet në lidhje me furnizimin e të ushqyerit dhe hidratimin janë të 
kualifikuara shpesh me termin “artificiale”, dhe kjo, siç ka ndodhur në këtë 
rast, të çon në konfuzion të panevojshëm. Çdo formë e të ushqyerit - nëse 
ajo është vendosur në një shishe të ushqyerit në gojën e një fëmije, ose duke 
përdorur mjete në mensë për të vënë ushqim në gojën e dikujt - është, në 
një farë mase, artificial, si gëlltitje e ushqimit duke u ndërmjetësuar. Por, 
kur bëhet fjalë për një pacient në një  gjendje si Vincent Lambert, pyetja e 
vërtetë që duhet të kërkohet (në kontekstin e koncepteve të proporcionalitetit 
dhe arsyeshmërisë që mbështesin idenë e detyrimeve pozitive të shtetit sipas 
nenit 2) është kjo : është hidratimi dhe të ushqyerit në dobi të personit pa 
shkaktuar ndonjë barrë të panevojshme, dhimbje ose vuajtje ose shpenzim të 
tepërt të burimeve? Nëse përgjigja është po, atëherë ka një detyrim pozitiv për 
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të ruajtur jetën. Nëse barra tejkalon përfitimet, atëherë detyrimi i shtetit, në 
raste të përshtatshme, të pushojë. Në këtë kontekst ne do të donim të shtonim, 
për më tepër, se marzhi i vlerësimit të një shteti,  përmendur në paragrafin 
148, nuk është i pakufizuar, dhe sado e gjerë që ajo mund të jetë, gjithmonë 
duhet të shihet në dritën e vlerave që mbështesin Konventën, mbizotëruese 
në mesin e të  cilave është vlera e jetës. Gjykata shpesh ka deklaruar se, 
Konventa duhet të lexohet si një e tërë (një parim i përmendur në paragrafin 
142) dhe interpretuar (dhe ne do të themi të aplikohet) në mënyrë të tillë  
për të promovuar qëndrueshmërinë e brendshme dhe harmoninë ndërmjet 
dispozitave të ndryshme dhe vlerat e ndryshme të mishëruara në to (shih, 
megjithatë në kontekste të ndryshme, Stec dhe të tjerët k. Mbretërisë së 
Bashkuar () [GC], nr. 65731/01 dhe 65900/01, § 48, GJEDNJ 2005 X, dhe 
Austin dhe të tjerët k . Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 39692/09, 40713/09 
dhe 41008/09, § 54, KEDNJ 2012). Në hapësirën e vlerësimit në rrethanat e 
rastit konkret, dhe metodën e zgjedhur nga autoritetet franceze të “bilancit” 
të interesave konkurruese, Gjykata për këtë arsye duhet t’i kishte dhënë më 
shumë peshë vlerës së jetës. Ajo gjithashtu duhet të kujtojë se, ne nuk jemi 
në një situatë këtu ku legjitimiteti  do të thotë se, mund të ketë ndonjë dyshim 
mbi atë nëse ka apo jo jetë ose “jeta njerëzore” (si në rastet që kanë të bëjnë 
me fertilitetin dhe embrionet njerëzore - e “kur fillon jeta e njeriut?”). Ky 
rast as nuk ka të bëjë me dyshimin nëse Vincent Lambert është i gjallë apo 
jo. Për mendimin tonë, një person në gjendjen e Vincent Lambert është një 
person me dinjitet themelor të njeriut dhe duhet të këtë arsye, në përputhje 
me parimet e nenit 2, të marrë kujdes të zakonshëm dhe proporcional ose 
trajtim që përfshin administrimin e ujit dhe ushqimit.

8.  Ne jemi dakord me kërkuesit që ligjit në fjalë i mungon qartësia : në atë 
që është trajtimi i zakonshëm dhe i  jashtëzakonshëm, në atë që shkon deri 
në kokëfortësi të paarsyeshme, dhe, më kritike akoma, në atë që shkon për 
zgjatjen (ose mbajtjen e) jetës artificialisht. Është e vërtetë se, është kryesisht 
detyre e gjykatave të brendshme të interpretojnë dhe zbatojnë ligjin, por 
është gjithashtu e qartë për ne se Conseil d’Etat, në vendimin e tij të datës 
24 qershor 2014, miratoi në mënyrë jokritike interpretimin e dhënë nga z. 
Leonetti, dhe lidhet për më tepër në mënyrë të sipërfaqshme me çështjen e 
pajtueshmërisë së legjislacionit të brendshëm me nenet 2 dhe 8 të Konventës 
(shih paragrafin 47 të vendimit), i japin rëndësi vetëm faktit se “procedura  
ishte vërejtur”. Është e vërtetë se, kjo Gjykatë nuk duhet të veprojë si gjykatë 
e shkallës së katërt dhe se parimi i subsidiaritetit duhet të respektohet, por jo 
deri në pikën e përmbajtur nga afirmuar vlerën e jetës dhe dinjitetin e lindur 
të personave të cilët janë në një gjendje vegjetative, të paralizuar rëndë dhe 
që nuk mund të komunikojnë dëshirat e tyre për të tjerët.
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9.  Ne jemi dakord se, konceptualisht, ka një dallim legjitim mes eutanazisë 
dhe vetëvrasje së asistuar nga njëra anë, dhe abstenimit terapeutike, në anën 
tjetër. Megjithatë, për shkak të mënyrës në të cilën e drejta e brendshme 
është interpretuar dhe mënyrën se si ajo është aplikuar në faktet e çështjes në 
shqyrtim, ne pajtohem me atë që thuhet në paragrafin 141 të vendimit. Rasti 
para kësaj Gjykate, është një vdekje e lehtë, edhe pse nën një emër tjetër. 
Në parim kurrë nuk është e këshillueshme që të përdorin mbiemra të fortë 
ose ndajfolje në dokumentet gjyqësore, por në rastin konkret kjo sigurisht 
është krejtësisht kontradiktore për Qeverinë e  paditur që të këmbëngulë se, 
ligji francez ndalon eutanazinë dhe se për këtë arsye eutanazia nuk hyn në 
ekuacion në këtë rast . Ne nuk mund të mbajmë qëndrim të  ndryshëm, kur 
është e qartë se kriteret e Aktit Leonetti, siç janë interpretuar nga gjykata më 
e lartë administrative, kur zbatohet për një person që është pa ndjenja dhe po 
kalon nëpër “trajtim”, i cila nuk është me të vërtetë terapeutik, por thjesht një 
çështje e kujdesit infermieror, në fakt rezulton në nxitje të vdekjes,  e cilat në 
të kundërt nuk do të rezultojë në të ardhmen e parashikueshme.

10. Raportuesi publik para Conseil d’Etat raportoi (në paragrafët 31 dhe 122 
të vendimit), se ka thënë (duke cituar Ministrin e Shëndetësisë, ndërsa ligji 
Leonetti është duke u votuar në Senat) se “Ndërkohë që akti i tërheqjes së 
trajtimit ... rezulton në vdekje, qëllimi pas aktit [është  për të mos vrarë ;] por 
për të lejuar vdekjen për të rifilluar kursin e saj natyror dhe për të lehtësuar 
vuajtjet. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për stafin e kujdesit, roli i të 
cilit nuk është për të marrë jetën. Shumë kanë bërë deklarata si nga Conseil 
d’Etat dhe nga kjo Gjykatë. Ne lutemi që të ndryshojnë. Përveç faktit që, 
siç e kemi thënë tashmë, nuk ka prova në asnjë mënyrë në këtë rast se Z. 
Lambert po vuan, deklarata do të jetë e saktë, nëse, dhe vetëm nëse, një 
dallim i duhur do të bëhet në mes të kujdesit të zakonshëm (ose trajtimit) 
dhe kujdesit të jashtëzakonshëm (ose trajtimiit). Të ushqyerit e  një personi, 
edhe nëse nëpërmjet tubave, është një akt i kujdesit të zakonshëm, dhe duke 
mos bërë tërheqjen e ushqimit të ujit shmangim vdekjen në vijim (të cilat 
përndryshe nuk do të ndjekin një të ardhmen e afërt). Një njeri nuk mund të 
dëshirojë vdekjen e subjektit në fjalë, por duke qenë në gadishmëri veprimi 
apo mosveprimi i cili , në të gjitha gjasat, mund ta çojë në atë në vdekje, ai 
në fakt e ka vrarë atë subjekt. Ky është, në fund të fundit, i gjithë koncepti i 
qëllimit pozitiv të tërthortë, si një nga dy gjymtyrëve e nocionit të dolus në 
të drejtën penale.

11. Në vitin 2010, për të shënuar përvjetorin e saj pesëdhjetë, Gjykata pranoi 
titullin e Ndërgjegjes së Evropës, për botimin e një libri me këtë titull. Duke 
supozuar, për hir të argumentit, që një institucion, në krahasim me individët që 
përbëjnë këtë institucion, mund të ketë një ndërgjegje, një ndërgjegje e tillë që 
nuk duhet vetëm të jetë e informuar mirë, por gjithashtu duhet të mbështetet 
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në vlera të larta morale apo etike. Këto vlera duhet të jetë gjithmonë dritë 
udhëzuese, pavarësisht nga e gjithë vakumi ligjor që mund të sjellin rreth 
rrjedhën e analizimit të një rasti. Kjo nuk është e mjaftueshme për të njohur, 
siç është bërë në paragrafin 181 të vendimit, se një rast “ka të bëjë me çështje 
komplekse mjekësore, ligjore dhe etike”; ajo është thelbi i një ndërgjegjeje, 
bazuar në raportin recta, që çështjet etike duhet të lejohen për të krijuar dhe 
për të udhëhequr arsyetimin ligjor në destinacionin e duhur të formës së prerë. 
Kjo është ajo që ndërgjegjja është mbi të gjitha. Na vjen keq që gjykata, me 
këtë gjykim, ka humbur titullin e sipërpërmendur.



Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut

MORICE k. FRANCËS

(Kërkesa nr. 29369/10)

VENDIM

STRASBURG

23 Prill 2015

Ky vendim është përfundimtar, por mund të jetë subjekt i rishikimit redaktues.
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Në çështjen Morice k. Francës
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, Dhoma e Madhe e përbërë nga:
Dean Spielmann, Kryetar, 
Josep Casadevall, 
Guido Raimondi, 
Isabelle Berro, 
Ineta Ziemele, 
George Nicolaou, 
Luis López Guerra, 
Mirjana Lazarova Trajkovska, 
Ann Power-Forde, 
Zdravka Kalaydjieva, 
Julia Laffranque, 
Erik Møse, 
André Potocki, 
Johannes Silvis, 
Valeriu Griţco, 
Ksenija Turković, 
Egidijus Kūris, gjyqtarë, 
dhe Johan Callewaert, Kancelar

Pas diskutimit privatisht mbi çështjen, në 21 Maj 2014 dhe 18 Shkurt 2015,
Jep vendimin si vijon, i cili u miratua në datën e fundit të përmendur më lart:

PROCEDURA
1. Çështja e ka zanafillën në ankimin (nr. 29369/10) kundër Republikës së 

Francës, depozituar në Gjykatë sipas nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen 
e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga një shtetas 
francez, z. Olivier Morice (“kërkuesi”), më 7 maj 2010.

2.  Kërkuesi u përfaqësua nga znj. C. Audhoui dhe z. J. Tardif, avokatë që 
ushtrojnë profesionin në Paris. Qeveria franceze (“Qeveria”) u përfaqësua 
nga Agjentja e tyre, znj. E. Belliard, Drejtore i Çështjeve Ligjore, Ministria e 
Punëve të Jashtme.

3.  Kërkuesi pretendoi se ka pasur shkelje të parimit të paanshmërisë në bazë të 
nenit 6 § 1 të Konventës në procedurat para Gjykatës së Kasacionit dhe se 
liria e shprehjes, e garantuar me nenin 10, sipas opinionit të tij ishte shkelur.

4.  Kërkesa iu caktua Seksionit të Pestë të Gjykatës (Rregulli 52 § 1 i Rregullores 
së Gjykatës). Më 11 qershor 2013 Dhoma e atij seksioni, e përbërë nga 
gjyqtarët: Mark Villiger, Kryetari, Angelika Nußberger, Boštjan M. Zupancic, 
Ganna Yudkivska, André Potocki, Paul Lemmens, Aleš Pejchal, gjyqtarët, dhe 
gjithashtu e Claudia Westerdiek, Kancelar, shpalli kërkesën të pranueshme 



217

dhe dolën me një vendim. Ajo deklaroi, njëzëri, se ka pasur shkelje të nenit 
6 § 1, dhe, me shumicë votash vendosi, se nuk ka pasur shkelje të nenit 10. 
Opinionet pjesërisht të kundërta të Gjyqtarëve Yudkivska dhe LEMMENS i 
janë bashkangjitur vendimit.

5.  Më 3 tetor 2013 ankuesi kërkoi, në përputhje me nenin 43 të Konventës, që 
çështja t’i kalojë Dhomës së Madhe. Më 9 dhjetor 2013, një panel i Dhomës 
së Madhe e pranoi kërkesën.

6.  Përbërja e Dhomës së Madhe u përcaktua në përputhje me dispozitat e nenit 
26 §§ 4 dhe 5 të Konventës dhe rregullin 24.

7.  Kërkuesi dhe Qeveria paraqitën vërejtje me shkrim mbi meritat. Përveç kësaj, 
komentet e palës së tretë janë dhënë nga Këshilli i Juristëve Profesionistë 
dhe Shoqatave të Avokatëve të Evropës, nga Shoqata e Avokatëve të Parisit, 
Këshilli Kombëtar i Avokatisë dhe Konferenca e Dhomës së Avokatisë, 
të cilët ishin të autorizuara nga kryetari për të ndërhyrë në procedurën me 
shkrim (Neni 36 § 2 i Konventës dhe rregulli 44 § 3).

8.  Një seancë publike u zhvillua në Gjykatën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, 
më 21 maj 2014 (Rregulli 59 § 3).

U paraqiten përpara Gjykatës:

(a)  për Qeverinë
Znj.N. Ancel, Kryetar, Seksioni i të Drejtave të Njeriut, Ministria e Punëve të Jashtme dhe e 
Zhvillimit Ndërkombëtar                                                Agjente,
Z. A. Letocart, Ministria e Drejtësisë,
Znj. M. A. Recher, Ministria e Drejtësisë,
Znj. Rouault-Chalier, Ministria e Drejtësisë,
Znj.E.Topin, Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Zhvillimit Ndërkombëtar,  Këshilltar;

(b)  Për Kërkuesin
Znj.C. Audhoui, anëtare e Dhomës së Avokatisë të Parisit,

Z. L. Pettiti, anëtar i Dhomës së Avokatisë të Parisit, 
Z. N. Hervieu, këshilltar i një firme ligjore që ushtron profesionin në Këshilltar 
në Këshillin e Shtetit dhe Gjykatën e Kasacionit
Z. J. Tardif, anëtar i Dhomës së Avokatisë të Parisit,
Z. C. Chauffray, anëtar i Dhomës së Avokatisë të Parisit,                  Këshilltar.

Gjykata dëgjoi pretendimet e Z. Morice, Z. Pettiti, Z. Hervieu dhe Znj. Ancel.
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FAKTET
RRETHANAT E ҪËSHTJES

9.   Kërkuesi, ka lindur në 1960 dhe banon në Paris, është jurist (avokat), anëtar i 
Dhomës së Avokatisë të Parisit.

A. Vdekja e gjyqtarit Borrel dhe veprimet procedurale që ndoqën atë
10. Më 19 Tetor 1995 Z. Bernard Borrel, një gjyqtar i cili ishte marrë përkohësisht 

nga autoritet franceze si këshilltar i Ministrit të Drejtësisë së Xhibutit, për 
çështje në lidhje me marrëveshjet midis dy shteteve, u gjet i vdekur 80 
kilometra larg qytetit të Xhibutit. Trupi  i tij gjysmë i zhveshur dhe pjesërisht 
i djegur u gjet i shtrirë afërsisht 20 metra pranë një rruge të veçuar. Hetimi 
nga xhandarmëria e Xhibutit, në ditët që pasuan arriti në përfundimin se ai 
kishte kryer vetëvrasje, në formë vetë-flijimi.

11. Më 7 Dhjetor 1995 filloi një hetim gjyqësor në Gjykatën e Lartë në Toulouse 
për të përcaktuar shkakun e vdekjes. Trupi i pajetë i Bernard Borrel, i cili i 
ishte kthyer të afërmve dhe ishte varrosur,  u zhvarros dhe iu nënshtrua një 
autopsie në 15 Shkurt 1996. Në raportin e autopsisë, në përfundim të saj u 
shkrua se vdekja nuk ishte e dyshimtë, pavarësisht gjendjes së dekompozimit, 
e cila nuk lejonte të përcaktohej një shkak specifik i vdekjes.

12. Më 3 Mars 1997 Znj. Elisabeth Borrel, e veja e Bernard Borrel, e cila është 
gjyqtare gjithashtu, ankohet për përcaktimin e shkakut si vetëvrasje dhe 
plotëson një kërkesë si palë e tretë civile, në emër të saj dhe të dy fëmijëve 
të saj të mitur, kundër një ose më shumë personave të panjohur për vrasje 
me paramendim. Ajo caktoi kërkuesin, Z. Morice për ta përfaqësuar atë në 
procesin gjyqësor.

13. Më 8 dhe 23 Prill 1997 u kryen dy hetime gjyqësore për të kërkuar fakte për 
vrasjen me paramendim nga një apo më shumë persona të panjohur.

14. Me një vendim të 30 Prill 1997, hetimi për shkakun e vdekjes dhe dy hetimet 
për vrasje të paramenduar u bashkuan.

15. Më 29 Tetor 1997, Gjykata e Kasaconit pranoi kërkesën për të tërhequr 
çështjen nga gjykata e Toulouse dhe për ta transferuar atë në Gjykatën e 
Shkallës së Lartë në Paris, ku iu caktua më 12 Tetor 1997 Znj. M, asistuar 
nga Z. L.L. në 7 janar 1998, të dy gjyqtarë që drejtonin hetimet, për ta gjykuar 
atë bashkë. 

16. Më 19 Nëntor 1999 një avokat nga Shoqata e Juristëve Profesionistë të 
Brukselit informoi policinë se A., një oficer i vjetër tashmë i dalë në pension 
dhe anëtar i Gardës Presidenciale të Xhibutit, gjithashtu azilant në Belgjikë, 
kishte disa informacione të panjohura më parë për çështjen e gjyqtarit Borrel. 
Informacioni u transferua në mënyrë të fshehtë tek autoritetet franceze 
nëpërmjet Interpolit. Një gjykim në Gjykatën e Apelit të Versajës më 28 
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Maj 2009 (shih paragrafin 18 më poshtë) regjistron ndodhitë e ngjarjeve si 
më poshtë: Gjyqtarët M. dhe L.L. nuk  u përgjigjen për shkak se dëshmitari 
dëshironte të mbetej anonim dhe informacioni nuk u shqyrtua; avokati 
belg i dëshmitarit kontaktoi në këtë mënyrë kërkuesin, i cili organizoi, për 
dëshmitarin, për t’u intervistuar nga gazetarët e gazetës Le Figaro dhe në 
fund të dhjetorit të 1999 nga televizioni francez TF1; së fundmi, si rezultat i 
publikimit dhe i transmetimit televiziv të intervistës në fillim të Janarit të vitit 
2000, gjyqtarët vendosën të shkonin në Belgjikë për të asistuar hetuesin belg 
në marrjen e provave nga dëshmitari.

17. Më 31 Janar 2000 gjyqtarët M. dhe L.L. morën në pyetje dëshmitarin në 
Bruksel. Më vonë A. pretendoi se ai kishte qenë subjekt i shtrëngimit dhe 
kërcënimit nga gjyqtarja M. që ai të tërhiqte dëshminë e tij, pasqyruar kjo në 
një letër hartuar më 2 Shkurt 2000 nga avokati i tij ndaj Prokurorit të Kurorës. 
Gjithashtu, dëshmitari akuzoi prokurorin se e kishte kërcënuar atë që të 
tërhiqte dëshminë e tij, si dhe  kreun e Shërbimeve Sekrete të Xhibutit, që 
kishte urdhëruar kreun e Gardës Presidenciale, Kapitenin I. për të përgatitur 
një deklaratë diskredituese ndaj tij. Kapiteni I. konfirmoi akuzat e A-së.

18. Në Francë fillon procesi kundër prokurorit publik të Xhibutit dhe ndaj kreut 
të Shërbimeve Sekrete për sigurim të provave false, dhe e veja bashkë me 
djalin e gjyqtarit Borrel, Kapitenin I., dëshmitarin A., dhe avokatin francez 
A.M. morën pjesë në proces si palë civile. Provat u morën nga gjyqtari M., në 
cilësinë e tij si dëshmitar si dëshmitar. Prokurori dhe kreu i shërbimeve sekrete 
të Xhibutit u dënuan, respektivisht, me tetëmbëdhjetë muaj dhe dymbëdhjetë 
muaj heqje lirie, dhe u urdhëruan që të paguanin dëmet ndaj palëve civile, 
rezultat ky, i gjykimit në Gjykatën e Krimeve në Versajë më 28 mars 2008, 
përpara se të liroheshin nga akuzat në Gjykatën e Apelit më 28 Maj 2009.

19. Në Shkurt 2000, gjatë hetimeve gjyqësore për vrasjen e paramenduar, 3 
organizata profesionale gjyqtarësh dhe prokurorësh, konkretisht Syndicat 
de la Magistrature, Association professionnelle des Magistrats dhe Union 
syndicale des Magistrats, parashtruan kërkesën për të marrë pjesë në 
procedime si palë civile.

20. Më 12 Mars 2000 kërkuesi, duke vepruar në emër të Znj. Borrel, kërkoi, 
si fillim që të merren provat nga dëshmitari A. në Belgjikë, dhe së dyti të 
organizohet një vizitë në Xhibut, në mënyrë që palët civile të ishin vetë 
prezent në vendngjarje. 

21. Në vendimin e 17 Marsit 2000 gjyqtarët hetues M. dhe L.L. pranuan kërkesën 
në lidhje me A., duke gjetur të arsyeshme nevojën e një interviste tjetër. Ata, 
megjithatë, refuzuan një vizitë në vendngjarje, pasi një vizitë e tillë ishte 
bërë dy herë tashmë, një herë në 1999 dhe herën tjetër një javë para vendimit 
në fjalë, duke argumentuar se “ata nuk e kuptonin sesi një vizitë e tillë në 
prezencën e palës civile, do të ishte, në stadin aktual të procedimit, një ndihmë 



220

më shumë në zbulimin e së vërtetës”. Gjyqtarët shtuan se gjatë vizitës së 
tyre në Xhibut disa ditë më parë, ishin shoqëruar nga dy ekspertë, përfshirë 
drejtorin e Institutit të Mjekësisë Ligjore të Parisit dhe se me atë rast, vendi 
ishte filmuar dhe fotografuar.

22. Kërkuesi dhe një tjetër avokat apeluan kundër këtij vendimi. Ata plotësuan 
kërkesat e tyre pranë Divizionit të Akuzave, si avokatë të shoqatës Syndicat de 
la Magistrature, ku argumentohej se vizita e fundit në prezencën e një eksperti 
mund të shihej si një proces për ndërtimin e ngjarjes, nga i cili palët civile 
ishin përjashtuar, dhe se qëllimi i vetëm i hetimit ishte që të tregohej se viktima 
kishte kryer vetëvrasje. Avokatët kërkuan gjithashtu që Divizioni i Akuzave të 
përjashtojë gjyqtarët-hetues dhe të vazhdonte vetë Divizioni me hetimet. 

23. Në seancën gjyqësore të 21 Qershorit 2000 Divizioni i Akuzës së Gjykatës 
së Apelit në Paris deklaroi se dy vizitat në mungesë të palëve civile, njëra 
prej të cilave ngjasonte dhe me rindërtimin e ngjarjes, ishin bërë në shkelje 
të drejtave të palëve civile dhe kështu ishte nevoja për organizimin e një 
rindërtimi të ri ngjarje në prezencën e palëve civile që të gjendej e vërteta. 
Gjithashtu, kundërshtoi vendimet e gjyqtarëve M. dhe L.L. dhe i përjashtoi 
ata duke ia kaluar çështjen gjyqtarit P. për të vazhduar me hetimet.

24. Më 19 Qershor 2007 prokurori publik në Paris, në vazhdim të kërkesës së 
gjyqtarit të ngarkuar me hetimin dhe dhënien e vendimit të çështjes, në bazë 
të Nenit 11, paragrafi 3, të Kodit të Procedurës Penale, nxori një deklaratë 
publike për të qartësuar se “megjithëse vetëvrasja kishte qenë më parë teoria 
që i afrohej më shumë së vërtetës, provat e mbledhura, sidomos nga 2002 
e në vazhdim, tani tregojnë për një akt kriminal”, duke shtuar se raportet e 
ekspertëve përcaktonin që “Bernard Borrel ishte gjetur i shtrirë në tokë dhe 
lëngje ishin derdhur mbi të në një mënyrë rastësore”.

25. Procesi është ende në zhvillim.

B.  Faktet në lidhje me rastin “Scientology” 
26. Ministri i Drejtësisë, me aktet e 29 qershorit dhe 16 tetor të vitit 2000, i 

referoi Komisionit Kombëtar të Shërbimit Ligjor (Conseil supérieur de la 
magistrature – the “CSM”), në cilësinë e tij si bord disiplinor për gjyqtarët, 
disa të meta që i atribuohen gjyqtares M. në hetimin gjyqësor të rastit 
“Scientology”, për të cilat ajo ishte përgjegjëse, dhe në të cilin kërkuesi 
përfaqësonte palët civile. Gjyqtarja M. u kritikua për mos kushtim kujdesi 
dhe vëmendje të nevojshme për dosjen e çështjes, duke e lënë atë praktikisht 
të paprekur për pesë vjet, për kryerjen e një procedure të zgjidhjes miqësore 
e cila shkon përtej juridiksionit të gjykatësit hetues dhe për mos bërje kopje 
të të gjitha dokumenteve të fashikullit, duke e bërë të pamundur rindërtimin 
e dosjes pas zhdukjes së saj të pjesshme nga Dhoma. Gjyqtarja M. kërkoi që 
referimi tek CSM të shpallet i pavlefshëm, veçanërisht për shkak të faktit se 
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ajo ishte bërë publike nga drejtori i zyrës private të Ministrit në një konferencë 
për shtyp, madje edhe para se ajo te ishte njoftuar personalisht për vendimin. 
Paralelisht, më 18 Tetor 2000, Divizioni i Akuzës i Gjykatës së Apelit të 
Parisit, la në fuqi kërkesën e kërkuesit për tërheqjen e rastin “Scientology” 
nga gjyqtari M.

27. Më 4 korrik 2000, në një mbledhje të përgjithshme te gjyqtarëve të Gjykatës 
së Lartë të Parisit, u ngrit çështja e procedimit disiplinor ndaj gjyqtares M., në 
mënyrë të veçantë për shkak se ajo ishte shpallur në shtyp, ndërsa gjyqtarja në 
fjalë nuk kishte qenë e informuar zyrtarisht dhe kryetari i kësaj gjykate ende 
nuk e kishte njoftuar. Gjatë takimit, një gjykatës, J.M., ka deklaruar si vijon:
“Ne nuk e kemi të ndaluar si gjyqtarë publikë, për të thënë se ne mbështesim 

gjyqtaren [M.]. Nuk është e ndaluar të thuhet se gjyqtarja [M.] ka mbështetjen 
dhe besimin tonë.”
28. Mbledhja e përgjithshme ka hartuar mocionin e mëposhtëm, i cili u miratua 

njëzëri:
“Mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë të Parisit  

mbajtur më 4 korrik të vitit 2000, pa e kundërshtuar autoritetin që i jep Ministrit 
të Drejtësisë për të nisur procedurat disiplinore në kushtet e përcaktuara me 
ligj, është e befasuar kur ka mësuar nga shtypi se procedura të tilla janë iniciuar 
kundër gjyqtares [M.], gjyqtare në Paris, ndërkohë që deri më sot as gjyqtarja e 
as vetë hierarkia gjyqësore nuk janë informuar zyrtarisht.”
29. Në kontekstin e një interviste në revistën e botuar në korrik-gusht të vitit 

2000, kryetari i Sindikatës së Magjistratëve, palë civile në rastin Borrel, 
kritikoi “mungesën e paanshmërisë nga ana e gjyqtares M. në rastin Borrel 
dhe [L.] “, duke shtuar se gjyqtarët që kishin nënshkruar mocionin” nuk mund 
të ketë qenë në dijeni se në dy raste të ndjeshme, rasti Borrel dhe çështja [L.], 
paanshmëria e saj u vu seriozisht në diskutim “.

30. Në një vendim të datës 5 janar 2000, Gjykata e Lartë e Parisit, në një çështje të 
ngritur nga kërkuesi, si avokat që vepron për dy pale civile, kishte deklaruar 
shtetin përgjegjës për neglizhencë të madhe nga ana e shërbimit të gjykatave, 
për shkak të zhdukjes së të ashtuquajturës dosja e çështjes “Scientology” nga 
zyra e gjyqtares M. Ajo i akordoi dëmshpërblim kërkuesve.

31. Më 13 dhjetor 2001, CSM hodhi poshtë një padi për pavlefshmëri nga gjyqtarja 
M. dhe, në themel, duke e kritikuar atë për mungesë kujdesi e dështim për të 
ndjekur zhvillimin e çështjes ne mënyrë të mjaftueshme, nuk ndërmori asnjë 
masë disiplinore ndaj saj.

C.  Procedimet penale kundër kërkuesit
32. Më 1 gusht 2000, gjyqtari P., i cili ishte caktuar për të zëvendësuar gjyqtarët 

M. dhe L.L., hartoi një raport në të cilin vuri në dukje zinxhirin e mëposhtme 
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të ngjarjeve. Në përgjigje të kërkesës së kërkuesit në lidhje me video-
incizimin e bërë në Xhibut në mars të vitit 2000 dhe cituar nga gjyqtarët M. 
dhe LL në vendimin e tyre të 17 marsit 2000, gjykatësi P. u përgjigj se ajo 
nuk ishte në dosjen hetimore gjyqësore dhe nuk ishte e regjistruar si provë; 
në të njëjtën ditë, gjykatësi P. pyeti gjykatësen M. nëse ajo e kishte ende 
video-incizimin; gjykatësja M. menjëherë i dha atij një zarf të mbyllur dhe 
pa datë, me emrin e saj mbi të, që nuk kishte asnjë shenjë se ishte vulosur 
duke adresuar gjyqtaren M. si marrëse dhe prokurorin publik të Xhibutit si 
dërgues; zarfi përmbante një video-kasetë dhe një letër të shkruar me dorë 
nga prokurori publik i Xhibutit, këto objekte janë marrë dhe vulosur më pas 
nga gjykatësi P. Letra e prokurorit publik drejtuar gjyqtares M. si më poshtë 
(përkthyer nga frëngjishtja):

“Përshëndetje Marie-Paule,
Siç është rënë dakord, unë po ju dërgoj video-kasetën e vizitës në GOUBET. 

Unë shpresoj se fotografia do të jetë mjaftueshëm e qartë.
E pashë shfaqjen Sans aucun doute (pa dyshim) në TF1. Kam vënë re, edhe 

një herë se si Znj. Borrel dhe avokatët e saj ishin të vendosur për të vazhduar 
orkestrimin e manipulimin e tyre.

Unë do t’ju telefonoj së shpejti.
Përshëndet Rogerin, nëse është kthyer, dhe gjithashtu J.C. [D.].

Flasim së shpejti.
Urimet më të mira,

DJAMA.”

33. Më 6 shtator 2000, kërkuesi dhe një tjetër avokat, z L. de Caunes, i shkroi një 
letër Ministrit të Drejtësisë për t’u ankuar në lidhje me faktet e regjistruara në 
raportin e gjykatësit hetues P., të datës 1 gusht 2000, për shkak të “sjelljes së 
gjyqtarëve [M.] dhe [LL], [që ishte] plotësisht në kundërshtim me parimet e 
paanshmërisë dhe drejtësisë”. Ata kanë kërkuar që të kryhet një “hetim nga 
Inspektorati i Përgjithshëm i Shërbimeve Juridike, mbi të metat e shumta të 
cilat [kishte] sjellë në dritë rrjedha e hetimit gjyqësor”. Ata deklaruan se forma 
dhe përmbajtja e letrës dërguar nga prokurori publik i Xhibuti, gjyqtares M., 
zbuloi një intimitet bashkëpunues, i cili ishte surprizues dhe për të ardhur 
keq, pasi prokurori është direkt në varësi të ekzekutivit, kreu i të cilit është 
“dyshuar shumë hapur dhe shumë seriozisht se ka qenë nxitësi i vrasjes së 
Bernard Borrel “.

34.Për më tepër, ekstrakte nga ajo letër, së bashku me deklaratat e bëra nga 
kërkuesi për gazetarin janë përfshirë, në një artikull në gazetën Le Monde, 
publikuar më 7 shtator, e cila daton ditën e premte 8 shtator 2000. Artikulli 
si më poshtë:
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“Avokatët që veprojnë për gruan e ve të gjyqtarit Bernard Borrel, i cili u gjet 
i vdekur në Xhibut në vitin 1995 në rrethana misterioze, fuqimisht kritikojnë 
gjykatësen [M.], prej të cilës rasti është tërhequr pranverën e kaluar, me letër 
të Ministrit të Drejtësisë, ditën e mërkurë, datë 6 shtator. Gjykatësja është akuzuar 
nga Olivier Morice dhe Laurent de Caunes ‘ për sjellje e cila është plotësisht në 
kundërshtim me parimet e paanshmërisë dhe drejtësisë “, me sa duket ka dështuar të 
regjistrojë një akt në dosjen e çështjes dhe t’ia transmetojë atë zëvendësuesit të saj.

Te dy avokatët, të cilët nuk u autorizuan në mars për të shkuar në Xhibut 
për një vizitë të dytë ne vendngjarje, kërkuan më 1 gusht të konsultohen me 
video-incizimin e bërë për rastin. Gjykatësi [P.], i cili ka trajtuar çështjen që 
nga tërheqja e saj [Gjyqtarët M. dhe LL] më 21 qershor, u tha atyre se kaseta 
nuk ishte në shkresat e lëndës dhe nuk ishte “e regjistruar në dosje si provë” . 
Gjyqtari menjëherë thërret kolegun e tij, i cili i dha kasetën. “Gjyqtarët [M.] dhe 
[L.L.] ishte ulur mbi kasetën”, proteston Olivier Morice, “dhe kishin harruar ta 
vulosnin, për më shumë se një muaj, pasi çështja u tërhoq prej tyre”.

Për t’i bërë gjërat edhe më keq, në zarf Gjyqtari [P.] gjeti një shënim të shkruar 
me dorë dhe miqësor nga Djama [S.], prokurori publik i Xhibutit. “Përshëndetje 
Marie-Paule. Siç është rënë dakord, unë po ju dërgoj video-kasetën e vizitës në 
GOUBET,-shkruhet në shënim. Unë shpresoj se fotografia do të jetë mjaftueshëm e 
qartë. E pashë shfaqjen Sans aucun doute (pa dyshim) në TF1. Kam vënë re, edhe një 
herë se si Znj. Borrel dhe avokatët e saj ishin të vendosur për të vazhduar orkestrimin 
e manipulimin e tyre. Unë do t’ju telefonoj së shpejti. Përshëndet Rogerin, nëse është 
kthyer, dhe gjithashtu J.C. [D.]. Flasim së shpejti. Urimet më të mira, DJAMA.

 “Avokatët e zonjës Borrel janë padyshim të zemëruar. “Kjo letër tregon 
shtrirjen e mbylljes së syve midis prokurorit publik të Xhibutit dhe gjykatësve 
francezë”, deklaron Z. Morice, “dhe nuk mund të reagojmë me në situatën aktuale 
ndryshe, përveçse me habi dhe zemërim”. Ata kanë kërkuar Elisabeth GUIGOU 
për një hetim nga ana e Inspektoratit të Përgjithshëm të Shërbimeve Juridike. 
Ministri i Drejtësisë nuk e ka marrë letrën e tyre të enjten, në 7 shtator. Gjyqtarja 
[M.] ka tashmë kundër saj, procedura disiplinore në pritje, para Komisionit 
Kombëtar të Shërbimit Ligjor (CSM), në veçanti për zhdukjen e dokumenteve 
nga dosja hetimore në rastin e Scientology (shih Le Monde e 3 korrikut). “
35. Gjyqtarët M. dhe L.L. kanë paraqitur një kërkesë penale, si palë civile për 

akuza të rreme, kundër një personi apo personave të panjohur. Më 26 shtator 
të vitit 2000 prokuroria e Parisit nisi një hetim gjyqësor për akuzat e rreme. 
Më 5 nëntor 2000, Gjykata e Kasacionit emëroi një gjykatës hetues në Lille, 
i cili, më 15 maj 2006, nxori urdhër për ndërprerje, i cili u la në fuqi nga 
Gjykata e Apelit e Divizionit të Hetimeve e Douai-t, më 19 qershor 2007.

36. Për më tepër, më 12 dhe 15 tetor 2000, gjyqtarët M. dhe LL kanë paraqitur 
një kërkesë penale si palë civile kundër drejtorit të publikimit të Le Monde, 
gazetarit i cili kishte shkruar artikullin dhe kërkuesit që i akuzon ata për shpifje 
publike.
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37. Në një urdhër të 2 tetorit 2001, gjyqtari hetues në Gjykatën e Lartë në  Nanterre 
ka thirrur kërkuesin dhe dy të pandehurit e tjerë të paraqiten në gjyq para 
Gjykatës Penale për shkak të kundërshtimit të paragrafëve të mëposhtëm:
“Gjyqtarja [M.] është akuzuar nga Olivier Morice dhe Laurent de Caunes 

per ‘sjellje e cila është plotësisht në kundërshtim me parimet e paanshmërisë dhe 
drejtësisë”, e cila me sa duket ka dështuar për të regjistruar një akt në dosjen e 
rastit dhe për t’ia transmetuar atë zëvendësuesit të saj. “

“Gjyqtarët [M.] dhe [L.L.] janë ulur mbi kasetë”, proteston Olivier Morice,” 
dhe kanë harruar ta vulosin atë, për më shumë se një muaj pasi çështja iu hoq’. “

“Për t’i bërë gjërat edhe më keq, në zarf gjyqtari [P.] gjeti një shënim të 
shkruar me dorë dhe mjaft miqësor.”

“Avokatët e zonjës Borrel janë padyshim të zemëruar. “Kjo letër tregon 
shtrirjen e mbylljes së syve midis prokurorit publik të Xhibutit dhe gjykatësve 
francezë”, pretendon Z. Morice, “dhe reagimi i vetëm është habia e zemërimi.”
38. Në një vendim të datës 4 qershor 2002, Gjykata Penale e Nanterre hodhi 

poshtë paditë për pavlefshmëri që ishin ngritur nga të akuzuarit, në mënyrë 
të veçantë në bazë të imunitetit të parashikuar në nenin 41 të Ligjit të datës 
29 korrik 1881 mbi procedurat gjyqësore dhe parashtresat e paraqitura në 
gjykatë, për shkak të faktit se artikulli kishte përsëritur vetëm përmbajtjen 
e letrës së Ministrit të Drejtësisë. Gjykata deklaroi, në këtë pikë, se letra në 
fjalë nuk ka qenë një akt i referimit në CSM dhe se përmbajtja e saj duhej të 
konsiderohet si thjesht informative.

39. Gjykata më pas vërejti se natyra ofenduese e komenteve nuk është vënë në 
diskutim dhe se kërkuesi i qëndron përmbajtjes së akuzave të tij, të cilat ai 
konsideron se janë të bazuara. Duke u kthyer në secilin prej komenteve të 
kundërshtuara, për të konstatuar nëse akuza e shpifjes është bërë, dhe për 
të vlerësuar rëndësinë dhe seriozitetin e saj, gjykata fillimisht vuri në dukje 
se “akuza e paanshmërisë [siç] dhe padrejtësisë kundër një gjyqtari në 
mënyrë të qartë përbën [d] një akuzë të veçantë shpifjeje, sepse ajo [është] 
e barasvlershme me vënien në pikëpyetje të cilësive të tij, moralit dhe 
profesionit, dhe në fund të fundit aftësisë për të kryer detyrat si gjyqtar”. Më 
tej, mbajti qëndrimin se komentet mbi dështimin për të përcjellë video-kasetë 
ishin shpifje, pasi sugjeruan se ka pasur të paktën disa neglizhenca apo një 
formë pengimi. Për termin “mbyllje e syve”, gjykata pohoi se përdorimi i 
kësaj fjale në mënyrë të qartë dhe drejtpërdrejtë sugjeron se gjyqtarët kishin 
bashkëpunuar me një zyrtar të një vendi të huaj për të vepruar në mënyrë të 
njëanshme dhe të padrejtë, kjo e përforcuar nga të dhënat në artikull se nuk 
kishte prova serioze për sjellje të tillë, për shkak se Ministri i Drejtësisë kishte 
kërkuar fillimin e hetimit.

40. Për sa i përket fajësisë së kërkuesit, gjykata pohoi se gazetari kishte mësuar 
për letrën e dërguar Ministrit të Drejtësisë nga burimet e tij dhe se ai kishte 
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kërkuar konfirmim dhe komente nga kërkuesi, me të cilin ai kishte pasur një 
bisedë telefonike. Meqë kërkuesi kishte qenë në dijeni se deklaratat e tij do 
të bëheshin publike, gjykata pohoi se ai ishte, pra, fajtor për pjesëmarrje në 
shpifje publike, përveç nëse gjykata do të pranojë ofertën e tij për të provuar 
vërtetësinë e akuzave, ose mirëbesimin e tij. Megjithatë, gjykata hodhi poshtë 
ofertat e ndryshme të kërkuesit për të sjellë prova, duke theksuar se në mënyrë 
që të pranohen, “provat duhet të jenë të përsosura dhe të plota dhe të kenë 
të bëjnë direkt me të gjitha akuzat për shpifje”. Sa i përket besimit të mirë 
të kërkuesit, gjykata ka konstatuar se “sulmet tejet të forta në integritetin 
profesional dhe moral të gjyqtarëve hetues ... kanë tejkaluar në mënyrë të 
qartë të drejtën e kritikës legjitime të lejuar” dhe se mosmarrëveshjet e thella 
ndërmjet avokatëve të zonjës Borrel dhe gjyqtarëve hetues nuk mund të 
justifikojë një mungesë totale të kujdesit në vërejtjet e tyre.

41. Për sa i përket sanksionit, gjykata shprehimisht merr parasysh statusin e 
kërkuesit si një avokat dhe faktin se ai nuk mund, pra, të mos ketë qenë “në 
dijeni të rëndësisë dhe seriozitetit të komenteve krejtësisht të pakujdesshme”, 
duke gjetur të përshtatshme që “sanksioni për sjellje të tilla kriminale duhej 
të jetë një gjobë e një sasie të mjaftueshme “. Ajo ka dënuar atë me një gjobë 
prej 4,000 euro (EUR), dhe e urdhëroi të paguajë, së bashku me të pandehurit 
e tjerë, 7.500 euro dëmshpërblim për secilin nga të dy gjykatësit në fjalë, 
së bashku me 3.000 euro shpenzime. Ajo gjithashtu urdhëroi daljen e një 
njoftimi në gazetën Le Monde, kostoja e së cilës do të ndahet në mes të 
pandehurve. Një apelim është paraqitur kundër gjykimit nga kërkuesi, bashkë 
të pandehurit, dy gjyqtarët me statusin e palëve civile dhe prokurori publik.

42.Në një gjykim të 28 maj 2003, Gjykata e Apelit e Versajës ka deklaruar 
se urdhrat e lëshuara në bazë të kërkesës L.L. ishin të pavlefshme dhe se 
veprimi i tij ishte parashkruar, dhe liroi të tre të pandehurit nën këtë arsyetim. 
Ajo, më tej la në fuqi dënimet e tre të pandehurve në lidhje me kërkesën e 
gjykatëses M., së bashku me shumën e gjobës së vendosur mbi kërkuesin dhe 
dëmshpërblimin e dhënë për gjyqtaren, të cilës i janë dhënë edhe 5,000 euro për 
shpenzime gjyqësore, shtuar edhe publikimi i një njoftimi në të përditshmen Le 
Monde. Si kërkuesi dhe gjykatësi L.L. apeluan dispozitat ligjore.

43.Më 12 tetor 2004 Gjykata e Kasacionit e anuloi në tërësi vendimin dhe ia 
ktheu çështjen Gjykatës së Apelit Rouen.

44. Më 25 Prill 2005, Gjykata Rouen e Apelit mori parasysh faktin se tre të 
pandehurit kanë hequr dorë nga ndonjë pretendim i pavlefshmërisë në lidhje 
me urdhrat e lëshuara në bazë të kërkesës së gjykatësit L.L. dhe kjo ka shtyrë 
procedimet për themelin.

45. Më 8 qershor 2005 Presidenti i Divizionit Penal të Gjykatës së Kasacionit 
hodhi poshtë kërkesat nga të tre të pandehurit dhe palët civile për shqyrtimin 
e menjëhershëm të kërkesave të tyre mbi dispozitat ligjore.
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46.   Në një vendim të datës 16 korrik 2008, pas disa anulimeve dhe mbajtjes së 
një seance më 30 prill 2008, Gjykata Rouen e Apelit la në fuqi rrëzimin nga 
Gjykata e Lartë e Nanterre mbi kundërshtimin e imunitetit, si dhe vërtetoi 
bindjet e të pandehurve, në rastin e kërkuesit për bashkëpunim në shpifje 
publike të zyrtarëve publikë. Ajo urdhëroi kërkuesin të paguajë një gjobë 
prej 4,000 euro dhe mbështeti dhënien e 7,500 euro dëmshpërblim për secilin 
prej gjyqtarëve, që do të paguheshin nga të pandehurit bashkërisht, së bashku 
me kostot që të publikohet një njoftim në të përditshmen Le Monde. Për sa i 
përket kostove, ajo urdhëroi tre të pandehurit që të paguajnë 4,000 euro për 
të gjyqtarit L.L. dhe vetëm kërkuesi të paguajë 1,000 euro për të gjykuar M.

47. Në arsyetimin e saj, Gjykata e Apelit për herë të parë ishte e mendimit se për të 
thënë se në trajtimin e një rasti gjykatësi hetues kishte treguar “sjellje të cilat 
[ishin] plotësisht në kundërshtim me parimet e paanshmërisë dhe drejtësisë”, 
ose në kryerjen me fjalë të tjera të papajtueshme me etikën profesionale dhe 
betimin e saj gjyqësor, ishte një akuzë shpifjeje, e cila ishte e barasvlershme 
akuzën për mungesë integriteti dhe dështuar të qëllimshëm në detyrat e saj si 
gjyqtare, duke vënë kështu në pyetje kapacitetin e saj për të kryer këto detyra. 
Ajo më tej zbuloi se komentet e kërkuesit në lidhje me vonesën në përcjelljen 
e video-kasetë arritën të akuzojnë gjyqtarët për neglizhencë në trajtimin e 
çështjes, duke diskredituar kompetencën profesionale të gjyqtarëve dhe 
duke lënë të kuptohet se ky i fundit e kishte mbajtur me qëllim kasetën, pasi 
çështja iu hoq atyre, me qëllim që, të paktën, të pengohej. Siç pretendohet, 
kjo ishte vetëm për shkak se avokatët e kishte ngritur çështjen me Gjyqtari 
P., ndjekur nga kërkesa e tij ndaj gjyqtarit M., se prova ne fund u morr ne 1 
gusht 2000. Gjykata e Apelit ka shtuar se pohimi i dështimit të qëllimshëm 
për të kryer detyrat e natyrshme dhe mungesa e integritetit në përmbushjen e 
detyrimeve nga gjyqtarët, përbëjnë akuza faktike, të cilat venë në pyetje nderin 
dhe reputacionin e tyre. Sikurse kërkuesi pretendon duke iu referuar letrës së 
shkruar me dorë nga prokurori publik i Xhibutit për gjyqtaren M., është theksuar 
më tej atmosfera e dyshimit dhe sjellja neglizhente e gjyqtarëve, madje kërkuesi 
pretendon se ky dokument ka dëshmuar shkallën e “mbylljes se syve” mes 
gjyqtarëve. Në këtë pikë, Gjykata vuri në dukje,  se fjala “mbyllje e syve” 
përfaqëson në vetvete një sulm serioz mbi nderin dhe reputacionin e gjyqtares 
M. dhe prokurorit publik të Xhibutit. Sa më lart, thjesht ka shërbyer për të 
konfirmuar natyrën e shpifjes së komenteve të mëparshme, sikurse konfirmohet 
në artikull se kërkuesi kishte kërkuar Ministrit të Drejtësisë të kryhej një 
inspektim nga ana e Inspektoratit të Përgjithshëm të Shërbimeve Juridike.

48. Gjykata e Apelit arriti në përfundimin se komentet konsideroheshin shpifje 
dhe se vërtetësia e akuzave nuk ishte provuar. Ajo vendosi se nuk kishte 
asnjë dëshmi se gjyqtari L.L. posedonte video-kasetën, apo se kishte qenë i 
informuar për ekzistencën e saj, kështu që ai nuk ishte i përfshirë në vonesën 
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për transmetimin e saj;  gjykimi i Divizionit të padive, i 21 qershorit 2000, që 
vendosi tërheqjen e rastit nga dy gjyqtarët, thjesht shprehu mosmiratimin e 
refuzimit të gjykatësve për të rindërtuar ngjarjen në prani të palëve civile; por 
nuk ishte vërtetuar se video-kaseta i ishte dhënë gjykatëses M. para se rasti t’i 
ishte tërhequr, apo se ajo kishte qenë në posedim të saj, kur hetimi u transferua 
për t’u gjykuar nga P; nuk kishte asgjë për të sugjeruar se gjyqtarja M. kishte 
vepruar me qëllim pengues ose kishte qenë e padrejtë në mbajtjen e kasetës; 
letra drejtuar gjyqtares M. nga prokurori publik i Xhibutit nuk provonte se ka 
pasur ndonjë “mbyllje të syve” nga ana tyre, si dhe përshëndetjet miqësore 
e përdorimi i formës familjare “tu” në kontaktet mes zyrtarëve ligjorë nuk 
pasqyrojnë domosdoshmërish një intimitet, fakti që ata ndajnë të njëjtin 
mendim nuk provon ndonjë bashkëfajësi, apo përfshirje nga ana e gjyqtarëve 
francezë aq sa të minojnë procedurën hetimore gjyqësore, pa marrë parasysh 
sjelljen e prokurorit publik të Xhibutit në këtë rast; letra nga avokati që 
përfaqëson dëshmitarin A. drejtuar Prokurorit në Belgjikë, duke u ankuar se 
gjyqtarja M. i kishte bërë presion klientin të tij, nuk ishte mjaft bindëse në 
vetvete për të provuar nëse gjyqtarja M. kishte pranuar teorinë e vetëvrasjes, 
ose ajo kishte fshehur të  vërtetën, edhe pse gjyqtari M. kishte pranuar se 
i kishte thënë policisë belge që A. ishte një dëshmitar jo i besueshëm; dhe 
së fundi, se artikujt e shumtë të shtypit nuk kanë asnjë peshë në lidhje me 
sjelljen dhe qëndrimin e gjyqtarëve në trajtimin e tyre të çështjes.

49. Për sa i përket mbrojtjes së besimit të mirë të kërkuesit, Gjykata e Apelit, 
së cilës i kishte kaluar çështja, vuri në dukje se ai i ishte referuar detyrave 
që janë të natyrshme në profesionin e tij dhe rezultateve të arritura që nga 
tërheqja e çështjes nga gjyqtarët M. dhe LL, siç tregohet nga deklarata për 
shtyp e prokurorit publik e 19 qershorit 2007; e cila kishte mbështetur më 
tej vendimin e Gjykatës së Apelit të Douai, të 19 qershorit të vitit 2007, për 
të ndërprerë punimet e filluara nga gjyqtarët, me pretendimin e akuzave të 
rreme dhe me bindjen e Gjykatës Penale të Versailles, më 27 mars të vitit 
2008 se prokurori publik në Xhibuti kishte detyruar një person për të dhënë 
dëshmi të rreme.

50. Është vërejtur se në kohën kur vepra në fjalë është kryer, më 7 shtator 2000, 
kërkuesi kishte siguruar tërheqjen e çështjes nga gjyqtarët M. dhe LL dhe 
se gjyqtarit P. kishte qenë në posedim të video-kasetës që ne 1 gusht 2000. 
Ajo pohoi se kërkuesi kishte kryer sulme shumë të rrepta në integritetin 
profesional dhe moral të dy gjyqtarëve, dhe komentet hidhnin dyshim të rëndë 
mbi paanshmërinë dhe ndershmërinë intelektuale të tyre, tejkalim i qartë i së 
drejtës për të bërë kritika dhe nuk kishin ndonjë rëndësi procedurale. Gjykata 
e Apelit konstatoi më tej: se vendimi në favor të kërkuesit që të ndërpresë 
punimet për mashtrim të filluar kundër tij, si rezultat i kërkesës së gjyqtarëve, 
nuk ishte në kundërshtim me besimin e tij të mirë; se natyra e tepruar e 
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komenteve të bëra nga kërkuesi zbuloi intensitetin e konfliktit mes tij dhe dy 
gjyqtarëve, në veçanti gjyqtares M., që ishin të barasvlershme me një zgjidhjen 
ex post facto të rastit, siç tregohet nga publikimi i artikullit të 7 shtatorit 2000, 
pasi Divizioni i Akuzave të Gjykatës së Apelit të Parisit kishte marrë, më 5 
shtator, dosjen e rastit Scientology, në të cilën gjykatësja M. ishte dyshuar si 
përgjegjës për zhdukjen e provave; kjo tregoi, nga ana e kërkuesit, armiqësi 
personale dhe qëllim për të diskredituar gjyqtarët, në veçanti gjyqtaren M., 
me të cilën ai kishte qenë në konflikt, në raste të ndryshme, duke përjashtuar 
ndonjë rast mirëbesimi nga ana e tij.

51. Kërkuesi, dy bashkë-pandehurit dhe gjyqtarja M., të gjithë kanë parashtruar 
kundër këtij vendimi, një apel në pikat e ligjit. Në deklaratat e tij, kërkuesi 
është mbështetur, si bazë për apelin, në nenin 10 të Konventës dhe imunitetin 
e parashikuar në nenin 41 të Ligjit për Lirinë e Shtypit, duke argumentuar 
se kjo dispozitë parashikon të sigurojë mbrojtjen e avokatëve, në lidhje me 
komentet me gojë apo me shkrim të bëra nga ta në kuadër të çdo lloj procedure 
gjyqësore, në mënyrë të veçantë të një natyre disiplinore. Argumenti i dytë 
i Apelit, u mbështet në nenin 10 të Konventës, duke pohuar se: komentet e 
kundërshtuara kishin të bënin me një rast që kishte për disa kohë mbulim 
mediatik, që përfshinte rrethanat e dyshimta në të cilat një gjyqtar francez i 
deleguar në Xhibut është gjetur i vdekur me shkak  “vetëvrasje”, dhe mënyra 
e dyshimtë me të cilën ishte kryer hetimi gjyqësor, me një paragjykim të 
qartë ndaj teorisë së palëve civile, asaj të vrasjes me paramendim; edhe duke 
pasur parasysh rëndësinë interesit të përgjithshëm në kuadrin e të cilit ishin 
bërë komentet, Gjykata e Apelit nuk kishte të drejtë të deklaronte se ai kishte 
tejkaluar kufijtë e lirisë së shprehjes; Gjykata e Apelit nuk e kishte shqyrtuar 
mirëbesimin e tij në dritën e komenteve që ishin botuar në Le Monde, por 
në lidhje me përmbajtjen e letrës së Ministrit të Drejtësisë dhe nuk kishte 
të drejtë për të bërë ndonjë vlerësim në lidhje me kritikat ndaj gjyqtarëve, 
përveçse nëse të gjithë avokatët do ta kishin të ndaluar të flisnin për rastet e 
pazgjidhura, po kjo nuk mund të quhet armiqësi, vetëm për faktin e thjeshtë se 
ai kishte pasur një mosmarrëveshje me një nga gjyqtarët në kontekstin e një tjetër 
grupi të procedurave; mirë besimi nuk ka qenë subjekt i situatës aktuale, ose fakti 
se ishte vepruar mirë që ishte tërhequr çështja nga gjyqtarët, mungesa e nevojës 
së komenteve që nuk janë në kundërshtim me mirëbesimin; së fundi, mendimet 
e shprehura në lidhje me funksionimin e një institucioni themeltar të shtetit, 
siç ishte rasti i kryerjes së një hetimi penal, nuk kanë qenë subjekt thjesht i 
kujdesit ndaj detyrës, apo të kufizuar ndaj kritikave teorike dhe abstrakt, por 
mund të jenë personale dhe të kenë një bazë të mjaftueshme faktike.

52. Kërkesat fillimisht janë dashur të dëgjohen nga një trup i reduktuar i Seksionit 
I të Divizionit Penal të Gjykatës së Kasacionit, siç tregohet nga raporti i 
gjyqtarit raportues, i 21 korrikut 2009, “puna on-line” e GJ. Kasacionit për 
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çështjen, dhe tre njoftimet për palët e lëshuara më 15 shtator, dhe 14 dhe 27 
tetor 2009 respektivisht, dy të fundit prej këtyre dokumenteve janë dërguar 
pas datës së seancës. Si rrjedhojë, Z. JM (shih paragrafin 27 më lart), i cili 
ishte caktuar gjyqtar në Gjykatën e Kasacionit në Divizionin Penal, dhe i 
cili nuk ishte as Kryetar Divizioni, as gjykatës i lartë (Doyen), as gjyqtari 
raportues, nuk duhet të ishte gjyqtar në këtë çështje.

53. Në një vendim të datës 10 nëntor 2009, Gjykata e Kasacionit, në një formacion 
të përbërë nga dhjetë gjyqtare, duke përfshirë z J.M., hodhi poshtë kërkesat, 
përsa i përket pjesëve të ligjit. Përsa i përket shkaqeve të ngritura nga kërkuesi, 
ajo gjeti se kundërshtimi i imunitetit juridiksional ishte refuzuar në mënyrën 
e duhur, si faktin se letra e Ministrit të Drejtësisë, e bërë publike nuk përbën 
një akt të referimit në CSM dhe nuk ishte pjesë e një procedure që përfshin 
ushtrimin e të drejtave të mbrojtjes para një gjykate. Sa i përket argumenteve të 
ndryshme të parashtruar për shkakun e dytë të apelimit të kërkuesit, ajo deklaroi 
se Gjykata e Apelit ka justifikuar vendimin e saj, duke gjetur si më poshtë:
“Ndërkohë që çdo njeri ka të drejtën e lirisë së shprehjes dhe ndërsa publiku 

ka një interes legjitim në marrjen e informacionit mbi procedurat penale dhe 
në funksionimin e gjykatave, ushtrimi i këtyre lirive përmban detyrime dhe 
përgjegjësi dhe mund të jetë subjekt, si në rasti konkret ku kufijtë e pranueshëm 
të lirisë së shprehjes në kritikat për veprimin e gjyqtarëve janë tejkaluar ndaj 
kufizimeve apo ndëshkimeve të tilla, siç janë të përcaktuara me ligj dhe janë 
të domosdoshme në një shoqëri demokratike, për mbrojtjen e dinjitetit dhe të 
drejtave të të tjerëve.”

I. LEGJISLACIONI I BRENDSHËM DHE NDËRKOMBËTAR 
            PËRKATËS

54. Nenet në vazhdim të Aktit për Lirinë e Shtypit, i 29 korrikut 1881 parashikojnë 
si në vijim: 

Neni 23
 “Kushdo që, në fjalime me gojë, bërtet apo kërcënon në një vend publik ose 

mbledhje, ose me anë të një teksti të shkruar apo të shtypur, vizatimi, gdhendje, 
pikturë, stema, imazh, apo ndonjë tjetër forme të shkruar, folur ose pikturë të 
shitur ose të shpërndarë, ofron për shitje ose ekspozon në një vend publik ose 
mbledhje, ose me anë të një pankarte, ose në njoftimin e ekspozuar në një vend 
ku mund të shihet nga publiku, nxit drejtpërdrejtë dhe me sukses kryerjen e  një 
krimi apo shkelje të rëndë (délit ou), dhe në qoftë se nxitja ka patur pasoja mbi 
të, do të dënohet si ndihmës për veprën në fjalë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur 
nxitja ka qenë e ndjekur vetëm nga një përpjekje për të kryer një krim të rëndë 
sipas nenit 2 të Kodit Penal.”
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Neni 29
“Kryerja e ndonjë pretendimi faktik apo akuze që dëmton nderin ose 

reputacionin e personit, apo organit të cilit fakti në fjalë i atribuohet përbën 
shpifje. Publikimi i drejtpërdrejtë ose riprodhimi i një pretendim, ose plotësimi 
të tillë do të jetë i dënueshëm, edhe kur është shprehur në terma skeptikë, ose 
ka bërë me një person ose organ që nuk është akuzuar shprehimisht, por është 
e identifikueshme nga kushtet e fjalimeve fyese, britmat, kërcënimet me shkrim 
apo të shtypura, pankarta apo postera. Përdorimi i gjuhës abuzive ose përbuzëse, 
apo sharje që nuk përmbajnë pohime për çdo fakt do të përbëjë fyerje (lëndim).”

Neni 31
“Ku shpifja është kryer me të njëjtat mjete, duke iu referuar funksioneve ose 

kapacitetit të një, ose më shumë ministrave apo zyrtarëve të ministrisë, një ose 
më shumë anëtarë të një prej dy dhomave legjislative, një nëpunës civil, ..., vepra 
ndëshkohet nga i njëjti dënim....”

Neni 41
“...Asnjë procedurë për shpifje, fyerje apo abuzim nuk mund të fillojë nga 

regjistrimi gjatë procedurave gjyqësore hartuar në mirëbesim, ose nga deklarimet 
e bëra, apo deklaratat e paraqitura në një gjykatë të ligjit. Gjykata shqyrton 
themelin e çështjes, megjithatë mund të urdhërojë përjashtimin e deklaratave fyese, 
përçmuese ose shpifëse, dhe dëmet e dhënies kundër personit në fjalë. Akuzat e 
shpifjes në lidhje me rastin sjellin inicimin e ndjekjes penale ose procedurave 
civile nga palët, ku veprime të tilla duhet të shqyrtohen para gjykatave, dhe, në 
çdo rast, procedimi civil nga palët e treta..”

Neni 55
“Kur i akuzuari dëshiron të provojë vërtetësinë e akuzave të shpifjes, në 

pajtim me nenin 35 të këtij ligji, ai brenda dhjetë ditëve nga marrja e thirrjes, 
duhet të njoftojë prokurorin publik ose parashtruesin e kërkesës, në adresën e 
caktuar për këtë shërbim, në varësi të faktit, nëse procedura është iniciuar nga ish 
prokurori, ose ky i fundit, në: 
(1)  Pretendimet si jepen dhe përshkruhen në përmbledhjen në të cilën ai kërkon 

të provojë vërtetësinë; 
(2)  Kopjet e dokumenteve; 
(3)  Emrat, profesionet dhe adresat e dëshmitarëve që ai do të thërrasë për qëllimin 

në fjalë. 
Njoftimi duhet të përmbajë zgjedhjen e adresës për shërbim në procedurën 

para gjykatës penale, dhe të gjitha kërkesat duhet të plotësohen që të mos humbasë 
e drejta për të sjellë prova..”

B. Kodi i Procedurës Penale 
55.  Neni 11 i Kodit të Procedurës Penale parashikon si në vijim:
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Neni 11
“Përveç kur ligji parashikon ndryshe dhe pa cenuar të drejtat e mbrojtjes, 

procedurat në rrjedhën e hetimeve paraprake dhe gjyqësore duhet të kryhen në 
fshehtësi. Çdo person që kontribuon në procedura të tilla do të jetë i detyruar 
të respektojë sekretin profesional, sipas kushteve dhe subjekt i dënimeve të 
parashikuara në nenet 226-13 dhe 226-14 të Kodit Penal. Megjithatë, në mënyrë 
për të parandaluar shpërndarjen e informacionit jo të plotë ose të pasaktë, apo për 
t’i dhënë fund një shkelje të paqes, prokurori publik mund të, me propozimin e tij 
ose me kërkesë të autoritetit gjyqësor përgjegjës për hetime paraprake ose palët, 
të bëjë publike çdo element objektiv nga procedura që nuk përmban asnjë gjykim 
për meritat e akuzave të ngritura kundër individëve në fjalë.”

C. Ushtrimi i profesionit ligjor
56. Rekomandimi R (2000) 21 i Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës 

ndaj Shteteve anëtare, mbi lirinë për të ushtruar profesionin e avokatit (hyrë 
në fuqi më 25 Tetor 2000) parashikon si në vijim:
“ ... Me dëshirën për të promovuar lirinë e ushtrimit të profesionit të avokatit, 

për të forcuar sundimin e ligjit, në të cilin avokatët janë pjesë, në mënyrë të 
veçantë në rolin për të mbrojtur liritë individuale; 

Të vetëdijshëm për nevojën për një sistem të drejtë të administrimit të 
drejtësisë, i cili garanton pavarësinë e avokatëve në kryerjen e detyrave të 
tyre profesionale pa asnjë kufizim të papërshtatshëm, ndikim, nxitje, presion, 
kërcënim ose ndërhyrje, direkte apo indirekte, nga çdo person;

...
Parimi I - 
Parimet e përgjithshme për lirinë e ushtrimit të profesionit të avokatit
Duhet të merren të gjitha masat e nevojshme për të respektuar, mbrojtur dhe 

promovuar lirinë e ushtrimit të profesionit të avokatit pa diskriminim dhe pa 
ndërhyrje të papërshtatshme nga autoritetet apo publike, veçanërisht në dritën e 
dispozitave përkatëse të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. ...”
57.Parimet Bazë të Rolit të Juristëve (miratuar nga Kongresi i tetë i Kombeve të 

Bashkuara për Parandalimin e Krimit dhe trajtimin e shkelësve, mbajtur në 
Havana, Kubë, ne 27 Gusht deri me 7 Shtator) parashikon, në veçanti:

“16. Qeveritë duhet të sigurojnë që avokatët (a) janë në gjendje të kryejë të gjitha 
funksionet e tyre profesionale pa frikë, pengesë, ngacmim apo ndërhyrje të 
pahijshme; (B) janë në gjendje të udhëtojnë dhe të konsultohet me klientët e 
tyre lirisht, si brenda vendit dhe jashtë vendit; dhe (c) nuk do të vuajnë, ose të 
kërcënohen me, ndjekje penale apo administrative, sanksione ekonomike apo 
pasoja të tjera për çdo veprim të ndërmarrë në përputhje me detyrat e njohura 
profesionale, standardet dhe etikën.
...
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22. Qeveritë duhet të njohin dhe të respektojnë të gjitha komunikimet dhe 
konsultimet ndërmjet avokatëve dhe klientëve të tyre, në kuadër të 
marrëdhënieve të tyre profesionale, të cilat janë konfidenciale.”

58. Këshilli i Dhomës së Avokatisë dhe Shoqërive Ligjore të Evropës (CCBE)  ka 
miratuar dy tekste bazë: Kodin e Sjelljes për Avokatët Evropiane, i cili daton 
nga 28 tetori 1988 dhe ka pësuar një numër ndryshimesh dhe Karta e Parimeve 
bazë të Profesionit Ligjor Evropian, e cila është miratuar në 24 Nëntor 2006. 
Karta, e cila nuk konsiderohet si kod sjellje, përmban një listë me 10 parimet 
bazë të rregullave kombëtare dhe ndërkombëtare që rregullojnë profesionet 
ligjore:
(a)      pavarësinë e avokatit, dhe lirinë e avokatit për të ndjekur rastin e klientit;
(b)  të drejtën dhe detyrën e avokatit për të mbajtur çështjet e klientëve 

konfidenciale dhe për të respektuar fshehtësinë profesionale;
(c)  shmangien e konfliktit të interesit në mes të klientëve të ndryshëm, ose 

në mes të klientit dhe avokatit;
(d)  dinjitetin dhe nderin e profesionit ligjor, dhe integritetin dhe 

reputacionin e mirë të avokatit individual;
(e) besnikërinë ndaj klientit;
(f)  trajtimin e drejtë të klientëve në lidhje me tarifat;
(g)  kompetencën profesionale të avokatit;
(h)  respektin ndaj kolegëve;
(i)  respektin ndaj sundimit të ligjit dhe administrimin e drejtë të drejtësisë; 

dhe
(j)  vetë-rregullimin e profesionit ligjor.”

59. Së fundi ka një guidë praktike të parimeve ndërkombëtare në lidhje me 
pavarësinë dhe përgjegjësinë e gjyqtarëve, avokatëve, prokurorëve, miratuar 
nga Komisioni i tetë Ndërkombëtar i Juristëve në fillim të 2004, versioni 
më i ri është ai i 22 Qershorit 2009), i cili përmban shumë dokumente të 
rëndësishme dhe relevante ndërkombëtare.

D. Marrëdhënia ndërmjet gjyqtarëve dhe juristëve
60. Përsa i përket marrëdhënies ndërmjet avokatit dhe Gjyqtarit janë ndjekur 

paragrafët përkatës nga Opinioni nr. (2013) 16  mbi marrëdhëniet midis 
gjyqtarëve dhe avokatëve, zbatuar nga  Këshilli Konsultativ i Gjyqtarëve 
Evropiane (CCJE) në 13-15 Nëntor 2013, parashikon si në vijim:

6.  Në kuadër të detyrimit të tyre profesional për të mbrojtur të drejtat 
dhe interesat e klientëve, avokatët duhet të luajnë një rol thelbësor 
në administrimin e drejtë të drejtësisë. Paragrafi 6 i Komentarit 
mbi Kartën e Parimeve Themelore të Profesionit Ligjor Evropian, i 
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CCBE përcakton rolin e avokatit si më poshtë: “Roli i avokatit, nëse 
ushtrohet nga një individ, një shoqëri apo shtetit, është këshilltari i 
besuar i klientit dhe përfaqësues profesionist dhe i respektuar nga palët 
e treta, dhe një pjesëmarrës i domosdoshëm në administrimin e drejtë 
të drejtësisë. Duke personifikuar të gjitha këto elemente, avokati, i cili 
me besnikëri i shërben interesave të klientit dhe mbron të drejtat e 
klientit, gjithashtu i plotëson funksionet e avokatit në shoqëri -të cilat 
janë për të parandaluar konfliktet, për të siguruar se konfliktet zgjidhen 
në përputhje me parimet e njohura të së drejtës civile, publike ose 
penale dhe me konsideratën e duhur në të drejtat dhe të interesat, për 
të çuar më tej zhvillimin e ligjit dhe për të mbrojtur lirinë, drejtësinë 
dhe sundimin e ligjit “. Siç është theksuar në paragrafin 1.1 të Kodit 
të Sjelljes për Avokatët evropiane të CCBE, respekti për funksionin 
profesional të avokatit është një kusht thelbësor për shtetin e së drejtës 
dhe demokracisë në shoqëri. Parimet themelore të OKB-së për rolin e 
avokatëve të shtetit përcaktojnë se mbrojtja e përshtatshme e të drejtave 
të njeriut dhe lirive themelore, të cilat të gjithë personat kanë të drejtë 
t’i gëzojnë, qofshin ato ekonomike, sociale dhe kulturore, ose civile 
dhe politike, kërkon që të gjithë personat të kenë akses në shërbimet 
juridike dhe t’i sigurohet një profesion i pavarur ligjor. Parimi 12 
përcakton se avokatët në çdo kohë duhet të ruajnë nderin dhe dinjitetin 
e profesionit të tyre, si agjentë thelbësorë të administrimit të drejtësisë.

7.  Gjyqtarët dhe avokatët duhet të jenë të pavarur në ushtrimin e detyrave 
të tyre, dhe duhet të perceptohen edhe si të pavarur nga njëri-tjetri. Kjo 
pavarësi është afirmuar në statut dhe parimet etike të miratuara nga çdo 
profesion. KKGJE e konsideron një pavarësi të tillë të rëndësishëm për 
funksionimin e duhur të drejtësisë. 

 KKGJE i referohet Rekomandimit CM/Rec (2010) 12, paragrafi 7, i cili 
parashikon se pavarësia e gjyqtarëve duhet të jetë e garantuar në 
nivelin ligjor më të lartë të mundshëm. Pavarësia e avokatëve duhet të 
garantohet në të njëjtën mënyrë... 

9.  Mund të dallohen dy fusha të marrëdhënieve mes gjyqtarëve dhe 
avokatëve:

   - Në njërën anë, marrëdhëniet mes gjyqtarëve dhe avokatëve, të cilat 
rrjedhin nga parimet dhe rregullat e secilit shtet dhe do të kenë një ndikim 
të drejtpërdrejtë në efikasitetin dhe cilësinë e proceseve gjyqësore. Në 
konkluzionet dhe rekomandimet e përcaktuara në Opinionin e saj nr. 11 
(2008) mbi cilësinë e vendimeve gjyqësore, KKGJE theksoi se standardi 
i cilësisë së vendimeve gjyqësore do të jetë në mënyrë të qartë rezultat 
i ndërveprimit midis aktorëve të shumtë në sistemin gjyqësor; 
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          - Nga ana tjetër, marrëdhëniet të cilat rezultojnë nga sjellja profesionale 
e gjyqtarëve dhe avokatëve, të cilat kërkojnë respekt të ndërsjellë për 
rolet e luajtura nga secili dhe një dialog konstruktiv midis gjykatësve 
dhe avokatëve...

19. Gjyqtarët dhe avokatët kanë secili parimeve etike të caktuara. Megjithatë, 
disa parime etike janë të përbashkëta. si për gjyqtarët dhe avokatët, p.sh 
pajtueshmëria me ligjin, sekreti profesional, integriteti dhe dinjiteti, respekti 
për palët, kompetenca, drejtësia dhe respekti reciprok.

20. Parimet etike të gjyqtarëve dhe avokatëve duhet të merren në konsideratë në 
marrëdhëniet midis të dy profesioneve.
...
Në lidhje me avokatët, paragrafët 4.1, 4.2, 4.3 dhe 4.4 të Kodit CCBE të 

Sjelljes për Avokatët evropiane shprehin parimet e mëposhtme: një avokat i cili 
merr pjesë në një rast para një gjykate duhet të jetë në përputhje me rregullat e 
aplikuara para kësaj gjykate apo tribunali. Një avokat duhet gjithmonë të ketë 
vëmendjen e duhur për kryerjen e drejtë të procedurës. Një avokat duhet, duke 
ruajtur respektin e duhur dhe mirësjelljen ndaj gjykatës, të mbrojë interesat e 
klientit me nder dhe pa frikë, pa marrë parasysh interesat e veta, ose ndonjë 
pasojë të tij- apo saj, apo të ndonjë personi tjetër. Avokati nuk duhet të japë me 
vetëdije informacion të rremë ose mashtrues në gjykatë.
21. KKGJE konsideron se marrëdhëniet mes gjyqtarëve dhe avokatëve duhet 

të bazohen në të kuptuarit e ndërsjellë të rolit të njëri-tjetrit, në respektin e 
ndërsjellë dhe pavarësinë vis-à-vis ndaj njëri-tjetrit. 
KKGJE në përputhje me rrethanat e konsideron të nevojshme për të zhvilluar 

dialog mes gjyqtarëve dhe avokatëve në nivel institucional kombëtar dhe evropian 
për çështjen e marrëdhënieve të tyre reciproke. Parimet etike të dy gjyqtarëve 
dhe avokatëve duhet të merren parasysh. Në këtë drejtim, KKGJE inkurajon 
identifikimin e parimeve etike, si detyrë e pavarësisë, detyra për të mbështetur 
sundimin e ligjit në çdo kohë, bashkëpunimi për të siguruar një sjellje të drejtë 
dhe të shpejtë të procedurave dhe trajnim të vazhdueshëm profesional. Shoqatat 
profesionale dhe organe të pavarura qeverisëse të gjyqtarëve dhe avokatëve duhet 
të jetë përgjegjës për këtë proces....
24. Marrëdhëniet mes gjyqtarëve dhe avokatëve duhet të ruajnë paanshmërinë 

dhe imazhin e paanshmërisë së gjykatës. Gjyqtarët dhe avokatët duhet të jetë 
plotësisht të vetëdijshëm për këtë, dhe rregullat e duhura procedurale dhe 
etike që duhet të ruajnë këtë paanshmëri.

25. Të dy gjyqtarët dhe avokatët gëzojnë lirinë e shprehjes në bazë të nenit 10 të 
Konventës. 
Megjithatë, gjyqtarët janë të detyruar të ruajtur konfidencialitetin e 

diskutimeve të gjykatës dhe paanësinë e tyre, që nënkupton, ndër të tjera, se ata 
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duhet të përmbahen nga komentet e procedurave dhe punës së avokatëve. Liria e 
shprehjes së avokatëve gjithashtu ka kufijtë e saj, për të ruajtur, siç parashikohet 
në nenin 10, paragrafi 2 i Konventës, autoritetin dhe paanshmërinë e gjyqësorit. 
Respekti ndaj kolegëve, respektimi i sundimit të ligjit dhe administrimi i drejtë 
i drejtësisë - e parime (h) dhe (i) të Kartës së Parimeve Themelore të Profesionit 
Ligjor Evropian të CCBE - kërkojnë abstenimin nga kritikat abuzive të kolegëve, 
gjykatësve, procedurave dhe vendimeve gjyqësore..”

E. Dekriminalizimi i shpifjes
61. Rekomandimi 1814 (2007) i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropes 

“Për Dekriminalizimin e Shpifjes” parashikon inter alia si në vijim:
1. Asambleja Parlamentare, duke iu referuar Rezolutës së saj 1577 (2007) me 

titull “Drejt dekriminalizimit të shpifjes”, i bën thirrje Komitetit të Ministrave 
për t’i bërë thirrje të gjithë shteteve anëtare të rishikojnë ligjet e tyre për 
shpifjen dhe, kur është e nevojshme, të bëjnë ndryshime në mënyrë që t’i 
sjellin ato në përputhje me praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut, me qëllim që të shmangin çdo rrezik të abuzimit, apo 
ndjekjeve penale të pajustifikuara; 

2.  Asambleja i kërkon Komitetit të Ministrave të udhëzojë komitetin kompetent 
ndërqeveritar, Komitetin Drejtues mbi Mediat dhe Shërbimet e Reja të 
Komunikimit (CDMC) për të përgatitur, duke ndjekur pas punimet e 
shumta në këtë çështje dhe në dritën e jurisprudencës së Gjykatës , një draft 
rekomandim për shtetet anëtare që përcakton rregulla të hollësishme për 
shpifjen, me synim çrrënjosjen e rekurseve abuzive të procedurës penale....”

 62.Përgjigja e Komitetit të Ministrave, miratuar në mbledhjen e 1029 të 
zëvendësministrave (11 qershor 2008), parashikon si më poshtë:

1.  Komiteti i Ministrave ka studiuar me vëmendje të madhe Rekoma-
ndimin e Asamblesë Parlamentare 1814 (2007) me titull “Drejt 
dekriminalizimit të shpifjes”. Ajo ka komunikuar rekomandimin ndaj 
qeverive të shteteve anëtare, si dhe Komitetit Drejtues për Shërbimet 
e reja të Komunikimit të Komitetit Evropian për Problemet e Krimit 
(CDPC), Komiteti Drejtues për të Drejtat e Njeriut (CDDH) Media 
dhe (CDMC), dhe Komisioneri i Këshillit të Evropës për të Drejtat 
e Njeriut, për informacion dhe komente të mundshme. Komentet e 
marra janë të përfshira në shtojcë.

2.  Me vendim të 24 nëntorit të vitit 2004, Komiteti i Ministrave udhëzoi 
Komitetin Drejtues në Mass Media (CDMM), i cili më pas u bë 
Komiteti Drejtues për Shërbimet e reja të Komunikimit të Medias dhe 
(CDMC), ndër të tjera, për të parë në “shtrirjen e ligjeve për shpifje, 
sipas jurisprudencës përkatëse të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të 
Njeriut, duke përfshirë edhe çështjen e dekriminalizimit dhe shpifjes “. 
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Ajo mori parasysh përgjigjen e marrë në shtator të vitit 2006 dhe faktin 
se CDMC e ka konsideruar të dëshirueshëm faktin që shtetet anëtare 
duhet të kenë një rol pro aktiv në lidhje me shpifjen, duke analizuar, 
madje edhe në mungesë të vendimeve të Gjykatës Evropiane të të 
Drejtave të Njeriut në lidhje me ta direkt, legjislacionin e brendshëm 
kundrejt standardeve të zhvilluara nga ana e Gjykatës dhe, kur është 
e përshtatshme, përafrimin e legjislacionit penal, administrativ dhe 
civil me ato standarde. Në dokumentin në fjalë, CDMC gjithashtu 
konsideron se duhet të ndërmerren hapa për të siguruar që zbatimi në 
praktikë i ligjeve për shpifje përputhet plotësisht me këto standarde.

3.  Komiteti i Ministrave miraton këtë pikëpamje, si dhe thirrjen e 
Asamblesë Parlamentare për shtetet anëtare për të marrë masa të tilla, 
me qëllim heqjen e të gjitha rreziqeve të abuzimit, apo ndjekjeve 
penale të pajustifikuara.

4.  Duke pasur parasysh rolin e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të 
Njeriut në zhvillimin e parimeve të përgjithshme mbi shpifjen në 
jurisprudencën e saj dhe fuqinë e saj për të vendosur lidhur me kërkesat 
për shkelje të nenit 10, në raste të veçanta, Komiteti i Ministrave nuk 
e konsideron të këshillueshme në këtë pikë, të zhvillojë rregulla të 
veçanta të detajuara për shpifje për shtetet anëtare.

5.  Së fundi, Komiteti i Ministrave është i mendimit se nuk ka nevojë, për 
momentin, për të rishikuar Rekomandimi nr. R (97) 20 mbi gjuhën 
e urrejtjes, ose për të përgatitur udhëzime mbi këtë temë. Në vend 
të kësaj duhet të bëhen më shumë përpjekje nga shtetet anëtare, në 
mënyrë që t’i japin rekomandimit “shikueshmëri” më shumë dhe për 
ta bërë përdorimin më të mirë të tij.”

F. Gjykimi i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (ICJ), 
     i 4 Qershorit 2008, në çështjen Xhibuti k. Francës

63.  Në vendimin e saj të datës 4 Qershor 2008 në çështjen që ka të bëjë me 
disa pyetje të ndihmës së ndërsjellë në çështjet penale (Xhibuti k. Francës), 
GJND-ja vuri në dukje se nuk ishte detyrë e saj për të përcaktuar faktet dhe 
të vendoste përgjegjësi në rastin Borrel, dhe në veçanti, rrethanat në të cilat 
Bernard Borrel kishte vdekur, por shtoi se kishte filluar një mosmarrëveshje 
në mes të dy shteteve, që e kishte origjinën në këtë rast, si rezultat i hapjes së 
një numri të procedurave gjyqësore në Francë dhe në Xhibut, dhe kërkohej 
zbatimi i marrëveshjeve dypalëshe për ndihmën e ndërsjellë në mes të shteteve. 
GJND-ja vërejti në mënyrë të veçantë që, edhe pse objekti i mosmarrëveshjes 
është përshkruar në kërkesën e Xhibutit, sikurse kanë deklaruar autoritetet 
franceze në dosjen e çështjes Borrel në Xhibuti, e marrë si një e tërë kërkesa 
kishte një hapësirë më të gjerë, e cila përfshinte edhe thirrjet dërguar Presidenti 
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xhibutian dhe ato dërguan për dy zyrtarë të tjerë xhibutian, së bashku me 
urdhër-arrestet, që më pas janë lëshuar ndaj këtij të fundit.

64. GJND ka gjetur, në veçanti, se vendimi i gjyqtarit hetues francez, i cili 
refuzonte kërkesën për ndihmë të ndërsjellë u justifikuar me faktin se 
transmetimi i dosjes së rastit Borrel konsiderohet të jetë “në kundërshtim 
me interesat thelbësore të Francës”, se dosja ishte e de klasifikuar si “sekret 
i mbrojtur” dhe përmbante dokumente sekrete, së bashku me deklaratat e 
informacionit dhe dëshmitarëve në lidhje me një rast tjetër në zhvillim 
para gjykatës. Ajo mbajti qëndrimin se këto arsye ranë në fushëveprimin e 
nenit 2 (c) të Konventës për Ndihmën e Ndërsjellët në Çështjet Penale, e 
cila lejonte një shtet të kërkonte refuzimin për të ekzekutuar letër porositë, 
nëse konsideron se një ndihmë e tillë rrezikonte të cenonte sovranitetin, 
sigurinë, rendin publik ose interesa të tjera thelbësore të kombit. GJND-ja 
më tej vendosi të mos urdhërojë transmetimin e dosjes Borrel me faqet që 
i mungonin, sikurse Xhibuti kishte kërkuar si alternativë. Megjithatë, ajo u 
shpreh se Franca kishte dështuar në detyrimin e saj për të dhënë arsyet për 
refuzimin e ekzekutimit të letër-porosive, duke hedhur poshtë parashtrimet e 
tjera të Xhibutit, në lidhje me ftesat drejtuar Presidentit dhe dy zyrtarëve të 
tjerë të lartë xhibutian.

LIGJI
I.  PRETENDIMI PËR SHKELJEN E NENIT 6/1 TË KONVENTËS

65. Kërkuesi pretendoi se çështja e tij, në Gjykatën e Kasacionit, nuk ishte 
gjykuar nga një gjykatë e paanshme, pasi pjesë e trupit gjykues kishte qenë 
një gjyqtare e cila kishte shprehur paraprakisht dhe publikisht mbështetjen e 
saj për një nga palët civile, gjyqtarja M. Kërkuesi u mbështet në nenin 6/1 të 
Konventës që parashikon: 
“Çdokush ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht nga një gjykatë e 

pavarur dhe e paanshme e krijuar me ligj.”

A.  Gjykimi i Dhomës
66. Dhoma mori në shqyrtim kërkesën duke vërejtur se kërkuesi nuk kishte 

mundësi për të bërë kërkesë për përjashtimin e gjyqtarit për shkak se ai nuk 
dinte më parë përbërjen e trupës gjyqësore. Një nga gjyqtarët e çështjes, J.M. 
kishte shprehur, 9 vjet më parë, mbështetjen e tij publikisht për gjyqtarin M. 
në lidhje me një çështje ku kërkuesi vepronte në emër të një pale civile. Duke 
parë faktet kishte një kundërshti të dukshme midis kërkuesit dhe gjyqtarit 
M në të dy rastet, edhe në rastin kur gjyqtari M. kishte marrë mbështetjen 
e gjyqtari. J.M. dhe në çështjen ku gjyqtari. J.M. ishte pjesë në Gjykatën e 
Kasacionit. Gjithashtu, mbështetja ishte shprehur ndaj gjyqtarit M. në një 
mënyre të përgjithshme në mbledhjen e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë në 
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Paris. Dhoma doli në përfundimin që kishte pasur shkelje të nenit 6/1, pasi 
dyshime serioze mund të ngriheshin mbi paanësinë e Gjykatës se Kasacionit 
dhe se pretendimet e kërkuesit mund të justifikoheshin objektivisht. 

B.  Argumentet e palëve përpara Dhomës së Madhe

1.  Kërkuesi
67. Kërkuesi pranoi se gjyqtari J.M nuk kishte shfaqur anshmëri ndaj tij, por 

argumentoi se përveç sjelljes personale të tij, prezenca e tij në trupën gjyqësore 
krijonte një situatë ku shqetësimet e tij për paanësi mund të justifikoheshin 
objektivisht. Fakti i pjesëmarrjes se tij në trupin penal të Gjykatës se Kasacionit 
mjafton për të treguar se kishte pasur një shkelje të nenit 6/1. Gjyqtari J.M. 
kishte shprehur në të shkuarën mbështetjen për gjyqtaren M. kur kjo e fundit 
kishte ndërmarrë hetimin e çështjes për “Church of Scientology”, në lidhje me 
kritikat që i ishin ngritur gjyqtares M. për sjelljen e tij profesionale nga pala 
civile, përfaqësuesi i së cilës ishte kërkuesi.  Kërkuesi theksoi se gjyqtarja M. 
ishte me kërkesën e saj ishte përjashtuar nga trajtimi i rastit, dhe se më 5 janar 
të vitit 2000 shteti francez ishte gjetur përgjegjës për dështimet në sistemin e 
drejtësisë publike.

68. Ai argumentoi se nuk kishte mundur të kërkonte përjashtimin e gjyqtarit për 
shkak se nuk kishte qenë në dijeni të gjyqtarëve përbërës të trupës gjyqësore 
e nuk kishte nga të dinte që ky gjyqtar do të ishte pjesë e trupës gjykuese në 
çështjen e tij: raporti i gjyqtarit raportues, lista e çështjeve dhe njoftimet për 
avokatët kanë dhënë të gjithë informata të njëjta, domethënë se Divizioni 
Penal do të gjykonte me trupë të reduktuar. Ky i fundit përbëhej nga Kryetari 
i Divizionit, gjyqtari i lartë (Doyen) dhe gjyqtari raportues, dhe gjyqtari 
J.M. nuk ishte në asnjë prej këtyre pozicioneve dhe për pasojë nuk kishte 
pritshmëri se ai do të gjykonte çështjen.

69. Në themel, kërkuesi nuk pretendoi se gjyqtari J.M. kishte shfaqur ndonjë 
paragjykim personal kundër tij dhe nuk ishte duke vënë në pikëpyetje 
të drejtën e lirisë së shprehjes së gjyqtarit. Ai u ankua thjesht për praninë 
e gjykatësit J.M., e cila sipas tij ngre frikën e justifikuar dhe legjitime të 
mungesës së paanshmërisë objektive,. Në funksion të mbështetjes së shprehur 
nga JM në favor të gjyqtares M., në kontekstin e një rasti të profilit të lartë me 
të njëjtët protagonistëve, ka pasur dyshime serioze lidhur me paanshmërinë 
e Divizionit Penal dhe frika e tij në këtë drejtim mund të konsiderohet si e 
justifikuar objektivisht.

2.  Qeveria e Francës
70. Qeveria argumentoi se nuk kishte vend për pyetje mbi paanësinë e gjyqtarit 

J.M. dhe se duhej patjetër të përcaktohej nëse rrethanat e çështjes janë të tilla 
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sa mund të ngjallin dyshime serioze mbi paanësinë e Gjykatës se Kasacionit. 
Gjyqtari J.M. ishte shprehur shumë vite më parë, për një çështje të ndryshme 
nga kjo të tanishme se termat e përdorur nga ai tregonin vetëm një pozicionim 
personal, i cili kishte lidhje vetëm me situatën në të cilën kolegu i tij gjyqtar 
po i nënshtrohej proçesit disiplinor. Qeveria përfundoi se të vetme, këto 
thënie të kufizuara dhe të bëra shumë kohë më parë nuk ishin të mjaftueshme 
për të vërtetuar se gjyqtarit J.M. i mungon paanësia. 

71. Qeveria shtoi gjithashtu se detyra e Gjykatës se Kasacionit ushtrohet në 
përputhje me ligjin dhe se çështja në fjalë është marrë në konsideratë nga 10 
gjyqtarë të trupës penale të kësaj gjykate. 

72. Qeveria kështu del në përfundim se nenin 6/1 i Konventës nuk është shkelur. 

C.  Vlerësimi i Gjykatës

1.  Parimet e përgjithshme 
73. Gjykata përsërit se paanësia tregon mungesën e paragjykimit ose prirjes 

dhe ekzistencës së saj, në të kundërt duhen bërë teste të ndryshme. Sipas 
jurisprudencës së Gjykatës, ekzistenca e paanësisë, duhet të caktohet, për 
qëllimet e nenit 6/1, sipas një testi subjektiv ku duhet vëzhguar bindja dhe 
sjellja e një gjyqtari në një çështje të caktuar. Gjithashtu duhet vëzhguar 
nëse gjykata vetë dhe përbërja e saj, ndërmjet të tjerave, ka ofruar garanci të 
mjaftueshme për të përjashtuar çdo dyshim legjitim në lidhje me paanësinë e 
saj (shih p.sh. Kyprianou k. Qipros [GC], nr. 73797/01, § 118, GjEDNj 2005-
XIII, dhe Micallef k. Maltës [GC], nr. 17056/06, § 93, GjEDNj 2009).

74. Përsa i përket testit subjektiv, parimi sipas së cilit një gjykatë prezumohet e 
lirë nga çdo paragjykim, ose anësi është i njohur me kohë në jurisprudencën e 
Gjykatës (shih Kyprianou, cituar më lart, § 119, dhe Micallef, cituar më lart, 
§ 94). Paanësia personale e një gjyqtari duhet të prezumohet derisa të ketë 
prova që dëshmojnë të kundërtën (Hauschildt k. Danimarkës, 24 Maj 1989, § 
47, Seria A nr. 154). Përsa i përket provave, Gjykata ka kërkuar që të tregohet 
nëse një gjyqtar ka treguar armiqësi ose keqbesim për arsye të tij personale 
(shih De Cubber k. Belgjikës, 26 tetor 1984, § 25, Seria A nr. 86). 

75. Në shumicën e rasteve ku diskutohet paanësia e gjyqtarit, Gjykata është 
fokusuar në testin objektiv (shih Micallef, cituar më lart, § 95). Megjithatë, 
nuk ka ndarje të saktë midis paanësisë subjektive dhe objektive duke qenë se 
sjellja e një gjyqtari jo vetëm që mund të jetë baza për krijimin e dyshimeve 
objektive mbi paanësinë nga këndvështrimi i shikuesit të jashtëm (testi 
objektiv), por mund të jetë pasojë edhe e vetë bindjeve personale të gjyqtarit 
(testi subjektiv) (shih Kyprianou, cituar më lart, § 119). Prandaj, në disa 
raste kur mund të jetë e vështirë gjetja e provave që hedhin poshtë paanësinë 
subjektive të gjyqtarit, kërkesa nga gjykata kundër paanësisë objektive përben 
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një garanci shtesë (shih Pullar k. Mbretërisë së Bashkuar, 10 qershor 1996, § 
32, Raporti i gjykimit dhe vendimit 1996-III). 

76. Përsa i përket testit objektiv, duhet të caktohet nëse, përveç sjelljes së gjyqtarit, 
ka fakte që mund të ngrenë dyshime mbi paanësinë e tij. Kjo tregon se, teksa 
vendoset nëse një gjyqtari i mungon paanësia ose jo, këndvështrimi i personit 
do të jetë i rëndësishëm, por jo vendimtar.Vendimtare është mundësia që 
shqetësimi për paanësi të mund të justifikohet objektivisht (shih Micallef, 
cituar më lart, § 96). 

77. Testi objektiv konsiston kryesisht në lidhjet hierarkike midis gjyqtarit dhe 
protagonistëve të tjerë në çështje (ibid., § 97).  Prandaj duhet vlerësuar rast 
pas rasti nëse marrëdhënia në fjalë është e një natyre dhe shkalle të tillë sa të 
diktoje mungesën e paanësisë (shih Pullar, cituar më lart, § 38). 

78. Në ketë drejtim edhe paraqitja është një element i një rëndësie të lartë, me fjalë 
të tjera, “drejtësia jo vetëm duhet të vendoset, por dhe duhet të duket sikur 
vendoset” (shih De Cubber, cituar më lart, § 26). Në sistemin demokratik, 
është në rrezik siguria që japin gjykatat te publiku (shih Castillo Algar k. 
Spanjës, 28 tetor 1998, § 45, Raportet 1998-VIII, dhe Micallef, cituar më 
lart, § 98).

2.  Aplikimi i këtyre parimeve në çështjen në fjalë 
79. Në këtë çështje parashtrohet shqetësimi për mungesën e paanshmërisë, bazuar 

në faktin se gj. J.M. i cili gjykoi në Gjykatën e Kasacionit dhe dha vendimin 
në 10 dhjetor 2009, kishte shprehur mbështetjen për gjyqtaren  M. 9 vite 
më parë, në kontekstin e çështjes disiplinore që gjyqtarja M. do të merrte.  
Duke votuar pro për peticionin e ngritur në mbështetje të gj. M., gj. J.M. 
ishte shprehur: “Ne nuk e kemi të ndaluar si gjyqtarë themeli të shprehim se 
qëndrojmë në mbështetje të gj. M. Nuk mund të ndalohemi të themi se ne 
besojmë dhe e mbështesim M.” (shih paragrafët 27-28 më lart). 80. Dhoma 
e Madhe vë theksin në faktin se kërkuesi pranoi se nuk u vendos se gj. J.M 
kishte treguar anësi ndaj tij. Ai argumentoi vetëm mbi prezencën e gjyqtarit 
në vendim dhënie, e cila krijonte një situatë që i bënte shqetësimet e tij të 
justifikuara objektivisht (shih paragrafin 67 më lart).

81. Sipas mendimit të Gjykatës, çështja për këtë arsye duhet të shqyrtohet nga 
këndvështrimi i testit objektiv të paanshmërisë, dhe më konkretisht ai duhet të 
adresojë çështjen nëse dyshimet e kërkuesit, që rrjedhin nga situata e veçantë, 
mund të konsiderohen si objektivisht të justifikuar në rrethanat e çështjes.

82. Duke u bazuar në ketë test, së pari Gjykata mendon se gjuha e përdorur nga 
gjykatësi J.M. në mbështetje të koleges së tij, gjyqtares M., përgjegjës për 
nisjen e procedurave penale kundër kërkuesit në rastin në fjalë, ishte në gjendje 
të ngjallte dyshime në mendjen e të pandehurit sa i përket paanshmërisë së 
“gjykatës” që dëgjonte rastin e tij .
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83. Duke pranuar, Qeveria argumentoi në vëzhgimet e saj, ndër të tjera, se vërejtjet 
nga JM nuk ishin të mjaftueshme për të përcaktuar gjendjen e mungesës së 
paanshmërisë objektive nga ana e tij, pasi ato ishin bërë shumë kohë më parë 
dhe termat e përdorur reflektonin një qëndrim personal, i cili i drejtohej vetëm 
informacionit mbi fillimin e masave disiplinore për kolegun e tij në të njëjtën 
gjykatë. 

84. Gjykata ka bindjen, se konteksti shumë i veçantë i çështjes nuk mund të 
neglizhohet.  Ajo që së pari do vënë në dukje është se çështja lidhet me një 
gjyqtar dhe një avokat, të cilët kanë marrë pjesë me këto detyra në çështje të 
një rëndësie të lartë: çështja Borrel, në kuadrin e të cilave ishin bërë vërejtjet 
e kërkuesit, dhe rasti “Scientology”, e cila ishte bërë shkak për shprehjen e 
gj. J.M.  Dhoma e Madhe, vë në dukje më tej, ashtu si Dhoma, se gjyqtari 
M. kishte filluar tashmë të kryente hetimet e rastin Borrel, me mbulimin 
në media dhe ngjyrimet politike që komentoheshin, kur gj. J.M. shprehu 
publikisht mbështetjen e tij për të, në kuadër të rastit të “Scientology”(shih 
gjithashtu paragrafin 29 më lart). Siç theksohet nga Dhoma,  J.M. kishte 
shprehur mendimin e tij në një mjedis zyrtar, në Asamblenë e Përgjithshme të 
gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë në Paris.

85. Gjykata më tej vëren se kërkuesi, i cili në të dy rastet ishte avokat i cili vepron 
për palët civile, të cilat kritikuan punën e gjyqtares M., u dënua më pas në bazë 
të një ankese nga ky i fundit: në përputhje me rrethanat, konflikti profesional 
mori pamjen e një konflikti personal, pasi gjyqtarja M. kishte aplikuar në një 
nga gjykatat e brendshme për të kërkuar dëmshpërblim për dënimin që rrjedh 
nga një vepër që gjyqtari kishte akuzuar kërkuesin se kishte kryer. 

86. Gjykata do të theksonte më tej, mbi këtë pikë, se vendimi i Gjykatës së Apelit, 
gjykatë së cilës i ishte kthyer çështja për rigjykim, krijoi një lidhje midis 
vërejtjeve në procedurën në fjalë dhe çështjes  Scientology duke përfunduar 
kështu se kërkuesi kishte konflikt me gjyqtaren M. në çështje të ndryshme 
(shih më lart paragrafin 50). 

87. Ishte pikërisht vendimi i Gjykatës së Apelit ndaj të cilit kërkuesi bëri ankim, 
për arsye se ligji u mor në shqyrtim nga trupa penale e Gjykatës së Kasacionit 
në të cilën gjykatësi J.M. bënte pjesë. Gjykata nuk pajtohet me argumentin 
e Qeverisë se kjo situatë nuk ka ngritur ndonjë vështirësi, pasi apelimi për 
ligjshmërinë nuk është një veprim shumë i zakonshëm dhe shqyrtimi nga 
Gjykata e Kasacionit është kufizuar vetëm në respektimin e zbatimit të ligjit.

88. Në jurisprudencën e saj, Gjykata ka theksuar rolin vendimtar të procedurave 
të Kasacionit, të cilat formojnë një fazë të veçantë të procedurës penale, me 
pasoja potencialisht vendimtare për të akuzuarin, ashtu si në rastin në fjalë, 
sepse në qoftë se çështja do të ishte rrëzuar, ajo mund të kthehej në një gjykatë 
tjetër apeli për rishqyrtim të fakteve dhe ligjit. Gjykata ka deklaruar në shumë 
raste, se neni 6 § 1 i Konventës nuk i detyron Shtetet të ngrenë gjykata Apeli 
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apo Kasacioni, por një shtet që krijon gjykata të tilla është i detyruar për të 
siguruar që personat që të kenë akses para këtyre gjykatave, një nga garancitë 
themelore të nenit 6, dhe kjo pa dyshim përfshin kërkesën që gjykata duhet 
të jetë e paanshme (shih ndërmjet të tjerave Delcourt k. Belgjikës, 17 Janar 
1970, § 25, Seria A nr. 11; Omar k. Francës dhe Guérin k. Francës, 29 korrik 
1998, §§ 41 dhe 44 respektivisht, Raportet 1998-V; dhe  Louis k. Francës, nr. 
44301/02, § 27, 14 Nëntor 2006).

89. Së fundmi, Gjykata është e mendimit se argumenti i Qeverisë se J.M. ishte 
pjesë e një trupe të zgjeruar gjyqtarësh që përfshinte dhjetë gjyqtarë, nuk 
është vendimtar për të përcaktuar paanshmërinë objektive sipas nenit 6/1 
të Konventës. Në funksion të fshehtësisë së diskutimeve, është e pamundur 
për të përcaktuar ndikimin aktual të J.M. në çështje. Prandaj, në kontekstin 
e përshkruar, paanshmëria e kësaj gjykate mund të jetë objekt i dyshimit 
legjitim (shih më lart paragrafët 84-86).

90. Për më tepër, kërkuesi nuk kishte qenë i informuar se gjyqtari J.M. do të 
jetë pjesë e gjykimit dhe nuk ka arsye për të besuar se ai do ta kishte ditur 
këtë. Gjykata vëren se kërkuesi, nga ana tjetër, është njoftuar se çështja do të 
shqyrtohet nga një trupë e reduktuar penale e Gjykatës së Kasacionit, siç është 
konfirmuar nga raporti i gjyqtarit raportues. Seancat e Gjykatës së Kasacionit 
janë hedhur on-line pas seancës së parë dëgjimore (shih më lart paragrafin 
52). Kështu kërkuesi nuk kishte asnjë mundësi për të kundërshtuar praninë e 
J.M. ose për të bërë ankime mbi paanshmërinë.

91. Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata konstaton se në rastin konkret 
frika e kërkuesit mund të konsiderohet e justifikuar objektivisht. 92. Prandaj, 
Gjykata konkludon se ka pasur shkelje të nenit 6/1 të Konventës.

III.PRETENDIMET PËR SHKELJEN E NENIT 10 TË KONVENTËS

93. Kërkuesi pretendoi se dënimi penal i tij ka shkaktuar shkelje të lirisë së 
shprehjes, siç parashikohet në nenin 10 të Konventës, si më poshtë:  

1. Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e 
mendimit dhe lirinë për të marrë ose për të dhënë informacione dhe ide 
pa ndërhyrjen e autoriteteve publike dhe pa marrë parasysh kufijtë. Ky 
nen nuk i ndalon Shtetet që t’u kërkojnë ndërmarrjeve të transmetimit 
audioviziv, televiziv ose kinematografik të pajisen me licencë.

2.  Ushtrimi i këtyre lirive që përmban detyrime dhe përgjegjësi, mund t’u 
nënshtrohet atyre formaliteteve, kushteve, kufizimeve ose sanksioneve 
të parashikuara me ligj dhe që janë të nevojshme në një shoqëri 
demokratike, në interes të sigurisë kombëtare, integritetit territorial 
ose sigurisë publike, për mbrojtjen e rendit dhe parandalimin e krimit, 
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për mbrojtjen e shëndetit ose të moralit, për mbrojtjen e dinjitetit 
ose të të drejtave të të tjerëve, për të ndaluar përhapjen e të dhënave 
konfidenciale ose për të garantuar autoritetin dhe paanshmërinë e 
pushtetit gjyqësor.

A. Gjykimi i Dhomës
94. Dhoma konkludoi se nuk kishte pasur shkelje të nenit 10 të Konventës. Ajo 

vuri në dukje se kërkuesi nuk ishte kufizuar vetëm rreth deklaratave faktike për 
vazhdimin e procedurave, por i kishte shoqëruar ato me gjykime vlerësuese të 
cilat hedhin dyshime mbi paanshmërinë dhe drejtësinë e gjyqtarit.

95. Dhoma, pasi vuri në dukje se gjyqtari hetues, në fjalë nuk është marrë më 
me çështjen, mbajti qëndrimin, së pari, se kërkuesi duhet të kishte pritur për 
rezultatin e kërkesës së tij drejtuar një ditë më parë Ministrit të Drejtësisë, 
me të cilën kërkonte një hetim nga Inspektorati i Përgjithshëm i Shërbimeve 
Juridike mbi mangësitë e shumta të pretenduara në hetimin gjyqësor dhe, 
së dyti, se kërkuesi tashmë kishte përdorur me sukses një mjet juridik të 
brendshëm për ndreqjen e të metave procedurale dhe për pasojë gjyqtarit 
në fjalë i ishte hequr çështja nga gjykimi. Duke pasur parasysh sa më sipër 
dhe përdorimin e termave që Dhoma i gjeti veçanërisht të ashpra, ajo mbajti 
qëndrimin se kërkuesi kishte tejkaluar kufijtë që i lejohen avokatëve për të 
kritikuar në publik sistemin gjyqësor. Ajo shtoi se përfundimi u përforcua nga 
serioziteti i akuzave të bëra në artikull, dhe se, gjithashtu duke pasur parasysh 
kronologjinë e ngjarjeve, mund të konkludohet se vërejtjet e kërkuesit 
janë nxitur nga një shkallë armiqësie personale ndaj gjyqtares. Sa i përket 
“proporcionalitetit” së sanksionit, Dhoma konkludoi se një gjobë prej EUR 
4,000 eurosh, së bashku me një çmim prej 7.500 eurosh dëme prej secilit prej 
gjyqtarëve, nuk duket e tepruar. 

B.  Argumentet e palëve përpara Dhomës së Madhe
1.Kërkuesi

96. Kërkuesi argumentoi se jurisprudenca e Gjykatës garanton mbrojtje të 
fortë ndaj lirisë së shprehjes së avokatëve, e cili ka luajtur një rol kyç në 
administrimin e drejtësisë dhe ruajtjes së sundimit të ligjit, dhe çdo kufizim 
kryhet në rrethana të jashtëzakonshme. Një mbrojtje e tillë mund të shpjegohet 
me dy arsye: së pari, nuk ka rrethana të veçanta që mund të justifikojë një 
hapësirë   të gjerë vlerësimi për shtetet, duke pasur parasysh se dispozitat 
evropiane dhe ndërkombëtare, në të kundërt, mbrojnë avokatët në aktivitetin 
e tyre të mbrojtjes së klientëve; së dyti, liria e tyre e të shprehurit është e 
lidhur me të drejtën e klientëve të tyre për gjykim të drejtë në bazë të nenit 6 
të Konventës. Ai më tej vuri re, se e drejta e avokatëve për të bërë deklarata 
për shtyp, si pjesë e mbrojtjes se klientëve të tyre është pranuar shprehimisht 
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dhe se, në parim, në nivel evropian, ka tolerancë të konsiderueshme ndaj 
avokatëve në bërjen e kritikave ndaj gjyqtarëve, edhe kur bëhen në publik 
dhe transmetohen në media. Ai, megjithatë deklaroi se vendimi i Dhomës 
paraqiste paqartësi të mëdha dhe ndryshime të papritura në jurisprudencën 
në lidhje me ushtrimin e një lirie të tillë, sidomos jashtë sallës së gjyqit. Ai 
shpreson se rasti i tij do të bëjë të mundur që Dhoma e Madhe të qartësojë 
interpretimin e Konventës në këtë pikë dhe të sigurojë mbrojtjen e deklaratave 
të avokatit.

97. Ai, në lidhje me këtë propozoi një trajtim formal të lirisë së shprehjes së 
avokatëve, në bazë të mbrojtjes dhe interesave të klientëve të tyre, për të 
siguruar, në këtë kontekst mbrojtje të veçantë për qëllimet e nenit 10 të 
Konventës. Një trajtim i tillë do të ketë efektin e zhdukjes së paqartësive 
në lidhje me statusin e avokatëve, të cilët marrin pjesë në mbarëvajtjen e 
sistemit të drejtësisë, por, nga ana tjetër, nuk duhet të miratojë një qëndrim 
pajtues vis-à-vis, pasi sistemi dhe anëtarët e tij kanë rol kryesor të mbrojnë 
klientët e tyre. Duke qenë dëshmitar kyç në procedurë, avokatëve duhet t’i 
jepet një mbrojtje për shkak të funksionit, që nuk kufizohet vetëm në sallën e 
gjyqit dhe është sa më e gjerë të jetë e mundur, në mënyrë që të kontribuojë 
efektivisht për të mbrojtur klientët e tyre dhe për informimin e publikut. Një 
trajtim i tillë funksional do të bëjë të mundur të merren masa efektive në 
përgjigje të tejkalimeve dhe abuzimeve të kryera nga avokatët në shkelje të 
etikës profesionale dhe për të mbajtur mbrojtjen e nevojshme të gjyqtarëve 
nga akuzat joserioze. Çdo keqpërdorim i qëllimit primar të mbrojtjes së lirisë 
së shprehjes të avokatit, që është pikërisht për të përkrahur të drejtat e tij të 
mbrojtjes, mund të sjellë sanksione.

98. Në rastin konkret, kërkuesi ka vërejtur se dënimi i tij mund të konsiderohet 
si një ndërhyrje në ushtrimin e të drejtës së tij për lirinë e shprehjes. Ai nuk 
kundërshton faktin se ajo ishte parashikuar me ligj, përkatësisht nga nenet 23, 
29 dhe 31 të Ligjit të datës 29 korrik 1881.

99. Ndërkohë që ai nuk e mohon se ka ndjekur qëllimin legjitim të mbrojtjes së 
dinjitetit ose të drejtave të të tjerëve, sipas pikëpamjes së tij, ideja se procedurat 
penale kundër tij u përpoq të “ruajë autoritetin dhe paanshmërinë e pushtetit 
gjyqësor” duhet të vihet seriozisht në pikëpyetje, pasi vërejtjet e kundërshtuara 
kanë patur qëllim për të forcuar, në vend se për të minuar, një autoritet të 
tillë. Kërkuesi me tej argumenton se Dhoma  kishte vendosur gabimisht në 
të njëjtën pozitë, nga njëra anë, lirinë e shprehjes së avokatëve dhe të drejtën 
e publikut për t’u informuar në lidhje me çështjet e interesit të përgjithshëm, 
dhe nga ana tjetër, dinjitetin e profesionit ligjor dhe reputacionin e mirë të 
gjyqtarëve; ndërsa të drejtat e para garantohen me nenin 10 të Konventës, 
këto të fundit përbënin vetëm interesa, të cilat mund të kufizohen në raste të 
jashtëzakonshme.
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100. Sa i përket ndërhyrjes dhe nëse ishte e nevojshme në një shoqëri demokratike, 
kërkuesi mbajti qëndrimin se ajo nuk korrespondon me ndonjë nevojë të 
ngutshme sociale dhe se nuk ishte në proporcion me qëllimet ndjekura.

101.Argumenti se nuk kishte nevojë të ngutshme sociale është mbështetur 
kryesisht nga konteksti në të cilin janë bërë vërejtjet, sepse rasti kishte 
mbulim të rëndësishëm nga media, pasi Gjykata kishte theksuar më parë në 
vendimin e saj July dhe SARL Libération (nr. 20893/03,GjEDNj 2008) dhe 
siç konfirmohet nga Dhoma në paragrafin 76 të vendimit të saj. Përveç kësaj, 
statusi i viktimës, vendi dhe rrethanat e vdekjes së tij, pasojat diplomatike 
të çështjes, si dhe dyshimet se Presidenti aktual i Republikës së Xhibutit 
mund të ketë qenë i përfshirë si nxitës, tregojnë se rasti në fjalë është një 
çështje me interes të përgjithshëm që kërkon mbrojtje të fuqishme të lirisë 
së shprehjes. Për më tepër, më 19 qershor 2007 prokurori publik ne Paris 
kishte dhënë një deklaratë për shtyp duke pohuar se teoria e vetëvrasjes tani 
kishte kaluar në ndjekje të një shpjegimi penal. Kjo deklaratë ishte bërë me 
kërkesë të gjykatësit hetues sipas nenit 11, paragrafi 3, i Kodit të Procedurës 
Penale (lejonte njohjen publike të detajeve rreth çështjes për të shmangur 
shpërndarjen e informacionit jo të plotë ose të pasaktë, apo për t’i dhënë fund 
shkeljes së rendit publik). Rasti ishte aq i ndjeshëm, sa hetimi është ende tani 
duke u trajtuar nga tre gjyqtarë hetues.

102. Kërkuesi argumentoi se vërejtjet për mangësitë në sistemin e drejtësisë, në 
kuadrin e detyrës së avokatit për të mbrojtur një klient, mund të konsiderohet 
se nevojitet mbrojtje edhe më e fortë. Ai mohoi se kishte kaluar përtej kufijve 
të kritikës lejuar: komentet e tij  preknin vetëm sjelljen profesionale të 
gjyqtarëve M. dhe L.L., e cila ishte aq e rëndësishme për palët civile; vërejtjet 
kishin bazë të mjaftueshme faktike, e cila mbështetet në dy fakte të provuara, 
së pari, në faktin se video-kaseta në fjalë nuk i është transmetuar gjyqtarit 
të ri hetues së bashku me pjesën tjetër të dosjes dhe, së dyti, ekzistenca e 
letrës së shkruar me dorë nga prokurori i Xhibutit ndaj gjyqtares M.; për më 
tepër, procedurat e kryera kundër kërkuesit dhe kolegut të tij Z. de Caunes 
nga gjyqtarët M. dhe LL për mashtrim, pas letrës së dërguar nga ana e tyre 
Ministrit të Drejtësisë, kanë rezultuar në një vendim për mos vazhdimin e 
procesit, i cili u la në fuqi dhe në apel.

103.Sa i përket akuzave se ai kishte treguar armiqësi personale, kërkuesi i refuzoi 
ato, duke theksuar se vetëm përmbajtja dhe objekti i vërejtjeve duhet të 
merren parasysh,  dhe jo ndonjë synim që mund t’i atribuohet gabimisht atij. 
Kërkuesi ka shtuar se ai nuk ishte përgjegjës për procedurën disiplinore në 
pritje kundër gjyqtares M. dhe ai vuri në dukje se, gjithashtu gjykatësi LL 
kishte paraqitur një padi penale, pa pasur ndonjë armiqësi personale midis tij 
dhe gjykatësit. Kërkuesi gjithashtu mohoi se çdo fyerje apo abuzim mund të 
zbulohet në vërejtjet e botuara në Le Monde. Së fundi, ai parashtroi se ishte 
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thjesht duke mbrojtur në publik qëndrimin e klientit të tij, duke mbajtur në 
konsideratë interesat e saj, pa kaluar përtej sferës së detyrës së tij të mbrojtjes. 
Ai ishte i mendimit, se kjo nuk mund të ketë ndikuar te autoritetet ministrore 
apo gjyqësore dhe për më tepër kundërshtoi idenë se një veprim ligjor nga 
një avokat në emër të klientit të tij nuk duhet të komentohet në shtyp, kur 
rasti ka ngjallur interes publik. Ai pohoi se, në të kundërt, një avokat kishte 
të drejtë të vendoste lirisht për strategjinë e tij të mbrojtjes, për të mirën e 
klientit të tij.

104.Së fundi, kërkuesi parashtroi se sanksioni i dhënë ka qenë veçanërisht i 
tepruar. Sanksioni penal përbëhej nga një gjobë prej 4,000 eurosh, e cila 
ishte më e lartë se dënimi i gazetarit dhe drejtorit të Le Monde (respektivisht 
3,000 euro dhe 1,500 euro). Në pjesën civile të gjykimit, përveç shumave të 
dhëna për të mbuluar shpenzimet e gjyqtarëve M. dhe L.L., ai ishte urdhëruar 
të paguajë, së bashku me bashkë-paditësit, 7.500 euro dëmshpërblim për 
secilin nga dy gjyqtarët. Së fundi, ishte urdhëruar publikimi i një deklarate 
në Le Monde, me gjobë prej 500 euro në ditë, në rast vonese. Ai parashtroi 
se sanksione të tilla janë të pajustifikueshme dhe jo proporcionale dhe se ato 
në mënyrë të pashmangshme do të ketë një efekt të rëndësishëm dhe frenues 
mbi të gjithë avokatët.

2.  Qeveria
105. Qeveria nuk e mohoi se dënimi i kërkuesit përbën një ndërhyrje në ushtrimin 

e së drejtës së tij për lirinë e shprehjes. Ata, megjithatë mbajtën qëndrimin, se 
kjo ndërhyrje është parashikuar me ligj, nga Neni 23 dhe Neni 29 i Ligjit të 
datës 29 korrik 1881, dhe se ajo ndoqi një qëllim legjitim. Në këtë pikë, ata 
argumentuan se u përpoqën të ruajnë autoritetin dhe paanshmërinë e pushtetit 
gjyqësor, si dhe të siguronin mbrojtjen e dinjitetit ose të drejtave të të tjerëve, 
pasi deklaratat ishin drejtuar ndaj gjyqtarëve në ushtrimin e detyrave të tyre 
dhe rrezikonin besimin e qytetarëve në sistemin gjyqësor.

106.Sa i përket faktit, nëse ndërhyrja ishte e nevojshme në një shoqëri demokra-
tike, qeveria ishte e mendimit se ka një ndryshim themelor në mes juristëve 
dhe gazetarëve, për shkak të pozicionit të ish oficerëve gjyqësorë. Ata zënë një 
pozitë qendrore, si ndërmjetës midis publikut dhe gjykatave dhe aktiviteti i tyre 
ndihmon për të siguruar që drejtësia është administruar në mënyrë efektive dhe 
pa subjektivitet. Një ekuilibër duhet të arrihet ndërmjet qëllimit legjitim të 
informimit të publikut në lidhje me çështjet e interesit të përgjithshëm, duke 
përfshirë çështjet që lidhen me funksionimin e sistemit të drejtësisë, dhe 
kërkesat që rrjedhin nga administrimi i duhur i drejtësisë, nga njëra anë, dhe 
dinjitetit të profesionit ligjor dhe reputacionit të gjyqësorit, në anën tjetër.

107. Qeveria vuri në dukje dy situata të ndryshme për lirinë e shprehjes në 
jurisprudencën e Gjykatës: pjesëmarrjen e avokatëve në debatet mbi çështjet 
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me interes të përgjithshëm që nuk lidhen me ndonjë procedurë në pritje, ku 
liria e shprehjes ishte veçanërisht e gjerë; dhe deklaratat e bëra nga avokatët 
në rolin e tyre si mbrojtjes të klientëve, ku ata kishin liri të gjerë shprehje 
në sallën e gjyqit. Liria e shprehjes në mbrojtje të një klienti në procedura 
gjyqësore ka kufizime të caktuara, megjithatë, në mënyrë që të ruhet 
autoriteti gjyqësor, si për shembull, kur avokati ka bërë deklarata kritike ndaj 
sistemit të drejtësisë para përdorimit të mjeteve ligjore në dispozicion të tij 
për të ndrequr të metat në fjalë. Qeveria parashtroi se avokatët, si oficerë të 
gjykatës, ishin të detyruar të përdorin procedurat ligjore për të korrigjuar 
gabimet e pretenduara; nga ana tjetër, kritika të ashpra në shtyp, kur mjetet 
ligjore mund të përdoren në vend të kësaj, nuk janë të justifikuara nga 
kërkesat e mbrojtjes efektive të klientit të avokatit dhe hedhin dyshim mbi 
ndershmërinë e sistemit të drejtësisë.

108. Në rastin konkret Qeveria mbajti qëndrimin se ka pasur mjete të shumta 
gjyqësore, të mundshme të përdoreshin nga kërkuesi për mbrojtjen efektive 
të klientit të tij, dhe në fakt ai i kishte përdorur ato. Deklaratat e tij në media 
mund të jenë bërë vetëm për qëllim të informimit të publikut në lidhje me një 
temë me interes të përgjithshëm, por, duke qenë se çështja ishte në gjykim, ai 
duhet të kishte folur me rezerva.

109.Në shqyrtimin e vërejtjeve të kundërshtuara, Qeveria i është referuar 
hapësirës së vlerësimit të ofruar në çështje të tilla. Artikulli në fjalë kishte 
të bënte me një çështje veçanërisht të ndjeshme, e cila që nga fillimi, kishte 
mbulim të rëndësishëm në media. Sipas tyre, nga artikulli në Le Monde del 
se vërejtjet pa mëdyshje i ishin drejtuar dy gjyqtarëve dhe ishin formuluar 
me terma që binin ndesh me nderin e tyre. Kërkuesi nuk ishte kufizuar në 
një kritikë të përgjithshme të institucioneve, por kishte shprehur pa maturi 
pikëpamje të njëanshme. Nga pikëpamja e Qeverisë, ai nuk kishte bërë 
deklarata faktike në lidhje me funksionimin e sistemit gjyqësor, por vetëm 
gjykime vlerësuese që hedhin dyshime serioze mbi integritetin e gjykatësve 
hetues. Qeveria deklaroi se gjykatat e brendshme kanë shqyrtuar me kujdes 
secilën nga deklaratat në fjalë për të vendosur nëse ato shkojnë përtej kufijve 
të kritikës së pranueshme. Ajo më tej parashtroi se materialet e paraqitura 
nga kërkuesi nuk kishin vlerë  provuese.

110.Për sa i përket mbrojtjes së pasuksesshme të mirëbesimit të kërkuesit, 
bazuar në detyrat e natyrshme dhe në përgjegjësinë e tij për të mbrojtur 
interesat e klientit, Qeveria ka vërejtur se gjykatat franceze kanë vlerësuar 
mirëbesimin në dritën e Nenit 10 të Konventës dhe të katër kritereve që duhej 
të plotësoheshin njëkohësisht: legjitimiteti i qëllimit të ndjekur, mungesa 
e armiqësisë personale, serioziteti i hetimeve të kryera ose nga provave të 
siguruara nga autori i komenteve, dhe së fundi, kujdesi i treguar në shprehjen 
e tyre. Gjykatat e brendshme mbajti qëndrimin se këto kushte nuk janë 
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përmbushur në rastin në fjalë dhe janë konsideruar vërejtje të kërkuesit në 
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me gjyqtarin. Kërkuesi ishte fajtor jo për faktin 
se ishte shprehur jashtë sallës së gjyqit, por për përdorimin e komenteve të 
tepruara, ndërkohë që mund të kishte shprehur vërejtjet e tij pa cenuar nderin 
e zyrtarëve të shtetit.

111.Qeveria parashtroi se sulme të tilla ndaj gjyqtarëve nuk kontribuojnë në 
kuptimin e qartë publik të çështjeve, pasi autoriteti gjyqësor nuk kishte të 
drejtë të përgjigjej, ose në kryerjen e procedurës së duhur gjyqësore në një 
kontekst në të cilin gjyqtari hetues, i cili ishte subjekt i kritikave të ashpra 
tashmë ishte larguar nga rasti. Sipas pikëpamjes së saj, nuk kishim të bënim 
as me një çështje të mbrojtjes “së zellshme” të klientit të tij nga një avokat, 
sepse ka pasur mjete juridike që ai mund t’i kishte përdorur për të paraqitur 
kërkesën e tij. Qeveria iu referua vendimit të papranueshmërisë së Gjykatës 
në rastin e Floquet dhe Esménard k. Francës (nr. 29064/08, 10 janar 2002), 
që kishte të bënte me komentet e gazetarëve në rastin Borrel, veçanërisht, si 
në rastin në fjalë, nuk ishte një gazetar, por një avokat ai i cili ishte autori i  
deklaratës, dhe për më tepër bëhej fjalë për një rast që ishte në gjykim e sipër 
në gjykatat kombëtare.

112.Sa i përket sanksionit të marrë nga kërkuesi, Qeveria është e mendimit se 
nuk mund të konsiderohet si i tepruar, apo të ketë patur efekt cenues mbi 
ushtrimin e lirisë së shprehjes. Kështu, ajo parashtroi se nuk ka pasur shkelje 
të nenit 10 të Konventës.

C. Vërejtjet e palëve të treta ndërhyrëse përpara Dhomës së Madhe

1. Vëzhgimet e Këshillit të Dhomës së Avokatisë dhe Shoqatave të Avokatëve 
të Evropës (CCBE)
113.CCBE vërejti se vendimi i Gjykatës në çështjen në fjalë, me siguri do të 

ketë një ndikim të konsiderueshëm në kushtet e interpretimit dhe zbatimin e 
standardeve të sjelljes të vendosura mbi avokatët evropiane, veçanërisht në 
lidhje me lirinë e fjalës dhe të shprehjes në kontekstin e ushtrimit të të drejtave 
të mbrojtjes. Avokatët kanë një pozicion kyç në administrimin e drejtësisë 
dhe është e nevojshme të mbrohet statusi i tyre i veçantë. Duke qenë themeli i 
një shoqërie demokratike, liria e shprehjes ka një karakteristikë të veçantë ne 
lidhje me avokatët, të cilët duhet të jenë në gjendje të ushtrojnë profesionin 
e tyre pa pengesa; nëse ata censurohen ose kufizohen në përdorimin e fjalës, 
mbrojtja e vërtetë dhe efektive e qytetarit nuk do të mund të garantohet.

114.CCBE i referohet jurisprudencës së Gjykatës se një kufizim i lirisë së 
shprehjes do të nënkuptonte shkelje të nenit 10, nëse nuk bie në përjashtimet 
e përmendura në paragrafin 2 të këtij neni. Kriteret që duhet të shqyrtohen në 
lidhje me ekzistencën e një ndërhyrje, janë parashikimi ligjor i saj, nëse ishte e 
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nevojshme në një shoqëri demokratike për të përmbushur një “nevojë sociale 
të ngutshme” dhe rrethanat specifike të rastit. Sipas mendimit të CCBE-së, 
këto kritere merrnin më shumë rëndësi kur një avokat mbrojtjes i të drejtave 
të parashikuara në Konventë ishte i shqetësuar.

115. Kufizimet e lirisë së shprehjes, së pari duhet të parashikohen me anë të një 
përkufizimi më strikt dhe të saktë të kritereve në lidhje me kufizimet që mund 
të vendosen në lirinë e shprehjes së avokatëve. CCBE ka vërejtur mospërputhje 
në vlerësimin e neneve të ndryshme nga ana e Gjykatës: në një çështje të 
ngjashme (korrik dhe SARL Liberation, cituar më lart), Gjykata kishte gjetur 
shkelje të nenit 10, ndërsa Dhoma nuk kishte gjetur shkelje. Sipas mendimit 
të CCBE, mospërputhje të tilla në vlerësim duket të jetë rezultat i kuptimit 
të ndryshëm të vërejtjeve të një avokati: ekziston një shkallë imuniteti e 
aplikuar për çdo mendim të avokatëve, në lidhje me sistemin e drejtësisë ose 
gjykatën, sado i ashpër qoftë, ndërsa kritika e gjyqtarit nuk e gëzon imunitet 
të tillë. Një dallim i tillë është jashtëzakonisht i vështirë për t’u aplikuar dhe 
sjell probleme pothuajse të pakapërcyeshme, për shkak të ndërvarësisë mes të 
përgjithshmes dhe personales në zbatimin e procedurës, së bashku me faktin 
se, në një sistemin inkuizitor, zyrat gjyqësore nuk mund të ndahet nga vetë 
institucioni.

116. Si në rastin në fjalë, të lidhur me lirinë e shprehjes jashtë sallës së gjyqit, 
gjithashtu duhen marrë në konsideratë kufij të caktuar në këtë liri, pasi në 
rastet e ndjeshme dhe të “profilit të lartë”, sidomos në ato që interesat e 
shtetit janë në rrezik, avokatët shpesh nuk kanë zgjedhje tjetër, por të flasin 
publikisht për të shprehur shqetësimet rreth një pengese për zhvillimin 
e rregullt të procedurës. Në raste të tilla, avokatët duhet të kenë të njëjtën 
liri fjale dhe shprehje si gazetarët. Për të kufizuar lirinë e tyre të shprehjes, 
veçanërisht kur procedurat janë pjesë e një sistemi inkuizitor, si në Francë, ata 
do ta kishin të ndaluar të kontribuonin në administrimin e duhur të drejtësisë 
dhe të siguronin besimin e publikut në të.

117. CCBE ka vënë re se sa më shpejt që një rast të tërheqë vëmendjen e mediave, 
dhe, veçanërisht, kur interesat e shtetit janë në rrezik, të drejtat e mbrojtjes, në 
raste të caktuara, mund të garantohen në mënyrë domethënëse, vetëm me anë 
të një deklarate publike, madje edhe verbale. Duke iu referuar përfundimeve 
të Gjykatës në Mor k. Francës (nr. 28198/09, § 42, 15 dhjetor 2011), që ishin të 
mendimit se as fakti që autoriteti kompetent gjyqësor, apo organi profesional 
disiplinor kishte filluar procedura do të siguronte një test të parashikuar 
në lidhje me paqartësitë që rrethojnë ndonjë veprim të papërshtatshëm të 
gjyqtarit, zyra e të cilit nuk mund të ndahet nga vetë autoriteti gjyqësor.
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2. Vëzhgimet e përbashkëta të Dhomës së Avokatisë në Paris, Këshillit 
Kombëtar të Avokatisë dhe Konferenca së Kryetarëve të Dhomës së Avokatisë 
franceze
118.Këto palë të treta vunë në dukje, së pari, se vetëm së fundmi ishte ngritur 

çështja e lirisë së shprehjes së avokatit brenda sallës së gjyqit, dhe se në kuadër 
të mbrojtjes së një klient në seancë, avokati është i mbrojtur me imunitet nga 
procedurat ligjore, një imunitet i cili përfshin deklaratat me shkrim dhe me 
gojë, sipas nenit 41 të Ligjit të 29 korrikut 1881. Ky imunitetit lejon edhe 
vërejtjet të cilat mund të konsiderohen ofenduese, shpifëse apo dëmtuese.

119.Sipas tyre, çështja kryesore në rastin konkret është liria e të shprehurit e 
avokatit për të mbrojtur klientin e tij, në rastin ku i ishte drejtuar shtypit, pasi 
çështja kishte një nivel të caktuar interesi publik. Në vijim çështja shtrohej 
sesi të përcaktohej kur komentet janë të tepruara, sado të forta të jenë, në 
qoftë se ato kanë prekur një kundërshtar, një gjykatës apo një avokat.

120. Çdo avokat, siç dihet, është kujdestari i fjalës së klientit. Kur një çështje vjen 
në vëmendjen e publikut, është përgjegjësia e avokatit të vazhdojë të mbrojë 
atë klient, qoftë duke ndërmarrë ndonjë procedurë të nevojshme ad hoc, ose 
duke i shtuar zërin e tij stuhisë së medias, ashtu sikurse ndodh shpesh. Kjo 
nuk është më një e drejtë e avokatit, por një detyrë e lidhur me pozitën e 
tij, edhe në qoftë historiku i çështjes është bërë më parë i njohur në dëgjim 
publik, siç ndodhte shpesh, ose më vonë.

121.Avokatët kishin të drejtë të kritikonin vendimin e gjykatës dhe të transmetonin 
ndonjë kritikë që klientët e tyre mund të dëshironin të bënin. Komentet e 
avokatit, domosdoshmërish më pas u interpretuan nga publiku si të pjesshme 
dhe subjektive. Paralelja midis detyrës diskrecionare të gjyqtarit dhe lirisë së 
avokatit për t’u shprehur nuk është bindëse. Ndërsa fjala e gjyqtarit konsiderohet 
objektive, fjalët e avokatit konsiderohen si shprehje e një proteste nga pala. Për 
këtë arsye, nuk është e pazakontë, për një gjyqtar të jetë i detyruar të heshti, 
ndërsa komentet e një avokati, për një palë në procedurë, nuk cenojnë në 
asnjë mënyrë pavarësinë dhe autoritetin e sistemit të drejtësisë.

122. Palët e treta vunë re se, ndërsa gjykatat franceze kanë zbatuar gjithmonë në 
mënyrë rigoroze imunitetin e referuar në nenin 41 të ligjit 1881 të komenteve 
gjyqësore, ata nuk ishin në dijeni se avokatëve u është dashur të luftojnë me 
zhvillime të caktuara, kur çështjet e tyre kanë tërhequr vëmendjen e mediave. 
Ata kanë cituar një shembull të kohëve të fundit, nga një rast i bujshëm, ku 
një avokat u ndoq penalisht për fyerje ndaj avokatit të palës kundërshtare. 
Gjykata e Lartë e Parisit ka pranuar justifikimin e tij të mirëbesimit, edhe 
pse komentet e tij kanë qenë veçanërisht të tepruara dhe të bazuara vetëm në 
besimin e tij personal, duke qenë se “ato erdhën nga një avokat pasional, i 
cili i dedikon të gjitha energjitë e tij për të mbrojtur klientin dhe nuk mund të 
kufizoje lirinë e tij të shprehjes në bazë të faktit se ai po e referonte çështjen 
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e tij para gazetarëve, në vend të adresimit të saj para gjyqtarëve “(gjykimi 
përfundimtar i Divizionit të shtatëmbëdhjetë të Parisit, tribunali De grande 
instancee 20 tetor 2010). Prandaj, dallimi midis shprehjes në gjykatë dhe 
jashtë saj është i vjetërsuar. Fjala e avokatit, në fakt bazohet në detyrën për 
të informuar; ashtu si gazetarët, avokatët janë gjithashtu “mbikëqyrësit e 
demokracisë”.

123. Së fundi, palët e treta pretenduan se në çështje të tilla ka një detyrim për 
proporcionalitet, si për avokatët ashtu dhe për shtetin. Avokatët kanë një rol 
shumë të vështirë dhe detyrimi i proporcionalitetit reflekton detyrat e tyre 
të ndjeshmërisë dhe moderimit, nga të cilat ata mund të heqin dorë vetëm 
kur është e justifikuar nga mbrojtja e klientit, apo nga sulmet e presionet të 
cilave i nënshtrohen. Për sa i përket shtetit, palët e treta ishin të mendimit 
se avokatëve normalisht duhet t’u jepet imunitet edhe kur komentet e tyre 
janë të tepruara, por ato lidhen me mbrojtjen e interesave të klientit të tyre. 
Çdo kufizim në të drejtën për të shprehur pikëpamjet e tyre duhet të bëhet 
vetëm në rrethana të jashtëzakonshme, duke u bërë testi nëse komentet ishin 
të shkëputura apo jo nga mbrojtja e klientit. Kufiri i lirisë së shprehjes për 
avokatët, i cili është dashur të mbetet po aq i gjerë si ai i gazetarëve, duhet të 
marrë parasysh kufizimet me të cilat përballen ata dhe rritjen e vëmendjes së 
medias,  e cila është gjithnjë e më shumë kurioze dhe akuzuese.

D.  Vlerësimi i Gjykatës

1.  Parimet e përgjithshme
(a)  Liria e shprehjes

124.Parimet e përgjithshme mbi nevojën e një ndërhyrje ndaj lirisë së shprehjes, 
janë përsëritur shumë herë nga Gjykata që nga vendimi i saj Handyside kundër 
Mbretërisë së Bashkuar (7 dhjetor 1976, Seria A nr. 24), janë përmbledhur në 
Stoll k. Zvicrës ([GC] nr. 69698/01, § 101, GjEDNj 2007 V), dhe ri paraqitur 
së fundmi në çështjen Animal Defenders International k. Mbretërisë së 
Bashkuar ([GC], nr. 48876/08, § 100, GjEDNj 2013), si më poshtë: 
“(i)  Liria e shprehjes përben një nga themelet bazë të një shoqërie 

demokratike dhe një nga kushtet bazë për progresin e saj dhe për vetë-
përmbushjen e çdo individi. Në pajtim me paragrafin 2 të nenit 10, 
ajo është e aplikueshme jo vetëm për  “informacionet” ose “idetë” 
që shpesh janë shqyrtuar si jo ofenduese, por edhe për ato që fyejnë, 
tronditin ose shqetësojnë personat. Të tilla janë kërkesat e një shoqërie 
demokratike, kërkesa për pluralizëm, tolerancë dhe largpamësi. Siç 
përcaktohet në nenin 10 , kjo liri është subjekt i përjashtimeve,  të 
cilat, megjithatë, duhet të caktohen sa më konkretisht dhe nevoja për 
çdo kufizim duhet të vendoset në mënyre bindëse...
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(ii)  Mbiemri “të nevojshme”, sipas kuptimit të nenit 10 § 2, nënkupton 
ekzistencën e një “interesi të lartë publik”. Shtetet Kontraktuese 
vlerësojnë individualisht për të përcaktuar nëse ekziston një nevojë 
e tillë, por ajo nuk shkëputet nga mbikëqyrja evropiane, që i bëhet 
legjislacionit dhe vendimeve për ta zbatuar atë, madje edhe ato të dhëna 
nga një gjykatë e pavarur. Prandaj, Gjykata është e autorizuar për të 
dhënë vendimin përfundimtar nëse një “kufizim” është i pajtueshëm 
me lirinë e shprehjes apo jo, siç mbrohet nga Neni 10.

(iii)  Detyra e Gjykatës , në ushtrimin e juridiksionit të saj mbikëqyrës , 
nuk është të marrë vendin e autoriteteve kompetente kombëtare, por 
më tepër për të rishikuar në bazë të nenit 10 vendimet që janë dhënë 
në vazhdim të vlerësimit të tyre. Kjo nuk do të thotë se mbikëqyrja 
është e kufizuar në konstatimin nëse shteti ka ushtruar diskrecionin e tij 
në mënyrë të arsyeshme, me kujdes dhe në mirëbesim; ajo që Gjykata 
duhet të bëjë është që të shikojë ndërhyrjen në lirinë e shprehjes në 
dritën e kërkesës së çështjes në tërësi dhe të përcaktojë nëse ajo ishte 
“në proporcion me qëllimin legjitim të ndjekur”, dhe nëse arsyet e dhëna 
nga autoritetet kombëtare për të justifikuar atë janë “të arsyeshme dhe 
të mjaftueshme”... Në këtë mënyrë, Gjykata duhet të sigurohet se 
autoritetet kombëtare kanë aplikuar standarde të cilat ishin në përputhje 
me parimet e përcaktuara në nenin 10 dhe, për më tepër , autoritetet u 
mbështeten në një vlerësim të pranueshëm të fakteve... 

125. Për më tepër, sa i përket nivelit të mbrojtjes, ka pak hapësirë në bazë të nenit 
10 § 2 të Konventës për kufizime në fjalimet politike, ose në debatet mbi 
çështjet e interesit publik (shih Sürek k. Turqisë (nr. 1) [GC], nr. 26682/95, § 
61, ECHR 1999 deri në IV,.. Lindon, Otchakovsky-Laurens dhe July kundër 
Francës [GC], nr. 21279/02 dhe 36448/02, § 46, GJEDNJ 2007- IV; dhe 
Axel Springer AG k. Gjermanisë [GC], nr. 39954/08, § 90, GJEDNJ 2012). 
Prandaj, një nivel më i lartë i mbrojtjes së lirisë së shprehjes nga autoritetet, 
duke pasur një diferencë veçanërisht të ngushtë të vlerësimit, zakonisht do të 
jepet kur ka vërejtje dhe shqetësime për çështje të interesit publik, siç është 
rasti, në mënyrë të veçantë, për vërejtjet e funksionimit të gjyqësorit, edhe 
në kontekst të procedurave që janë ende në pritje, në lidhje me të pandehurit 
e tjerë (shih Roland Dumas k. Francës, nr. 34875/07, § 43, 15 korrik 2010, 
dhe Gouveia Gomes Fernandes dhe Freitas e Costa k. Portugalisë, nr. 1529-
1508, § 47, 29 mars 2011). Një shkallë e armiqësisë (shih EK k. Turqisë, nr. 
28496/95, §§ 79-80, 7 shkurt 2002) dhe serioziteti i mundshëm i vërejtjeve të 
caktuara (shih Thoma k. Luksemburgut, nr. 38432/97, § 57, GJEDNJ 2001-
III) nuk e shmang të drejtën për një nivel të lartë të mbrojtjes, duke pasur 
parasysh ekzistencën e një çështje me interes publik (shih Paturel k. Francës, 
nr. 54968/00, § 42, 22 dhjetor 2005).
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126. Për më tepër, në vendimet e saj Lingens (Lingens k. Austrisë, 8 korrik 1986, 
§ 46, Seria A nr. 10) dhe Oberschlick (Oberschlick k. Austrisë (nr. 1), 23 maj 
1991, § 63, Seria A nr. 204), Gjykata bëri një dallim mes deklaratave mbi faktet 
dhe vendimeve të vlefshme. Ekzistenca e fakteve mund të demonstrohet, 
ndërsa vendimi vlerësues nuk ka ndjeshmërinë e provës. Kërkesa për 
të provuar të vërtetën e një vendimi vlerësues është e pamundur për t’u 
përmbushur dhe shkel vetë lirinë e shprehjes, e cila është pjesë themelore 
e të drejtës së siguruar nga Neni 10(shih De Haes dhe Gijsels k. Belgjikës, 
24 shkurt 1997, § 42, Raporte 1997-I). Megjithatë, kur një deklaratë përbën 
një gjykim vlerësues, proporcionaliteti i një ndërhyrje mund të varet nga 
fakti nëse ekziston një “bazë faktike” e mjaftueshme për të kundërshtuar 
deklaratën; nëse nuk ka, gjykimi vlerësues  mund të jetë i tepërt (shih De 
Haes dhe Gijsels, cituar më lart, § 47; Oberschlick k. Austrisë (nr. 2), 1 korrik 
1997, § 33, Raporte 1997-IV; Brasilier k. Francës, nr. 71343/01, § 36, 11 
prill 2006; dhe Lindon, Otchakovsky-Laurens dhe July, cituar më lart, § 55). 
Në mënyrë që të bëjnë dallimin mes pretendimeve faktike dhe një gjykimi 
vlerësues është e nevojshme që të marrim parasysh rrethanat e çështjes dhe 
karakterin e përgjithshëm të vërejtjeve (shih Brasilier, cituar më lart, § 37), 
duke pasur parasysh se pohimet në lidhje me çështjet e interesit publik mund 
të përbejnë gjykime vlerësuese sesa deklarata fakti (shih Paturel, cituar më 
lart, § 37).

127. Së fundi, natyra dhe ashpërsia e sanksioneve të dhëna janë gjithashtu faktorë 
që duhet të merren parasysh kur vlerësohet proporcionaliteti i ndërhyrjes. 
Ashtu si Gjykata ka theksuar më parë, ndërhyrja në lirinë e shprehjes mund 
të ketë një efekt negativ mbi ushtrimin e kësaj lirie. Natyra relativisht e 
moderuar e gjobave nuk mjafton për të mohuar rrezikun e një efekti negativ 
mbi ushtrimin e lirisë së shprehjes, kjo duke qenë tërësisht e papranueshme 
në rastin e një avokati që kërkon të  sigurojë mbrojtjen efektive të klientëve 
të tij (shih Mor, cituar më lart, § 61). Në përgjithësi, ndërsa është e ligjshme 
për institucionet e shtetit, si garantues të rendit institucional, për t’u mbrojtur 
nga autoritetet kompetente, pozicioni dominues që zënë nga këto institucione 
kërkon nga autoritetet të shfaqin vetëpërmbajtje para se t’iu drejtohen 
procedurave penale (shih Castells k. Spanjës, 23 prill 1992, § 46, Seria 
A nr. 236; Incal k. Turqisë [GC], 9 qershor 1998, § 54, Raporte 1998-IV; 
Lehideux dhe Isorni k. Francës, 23 Shtator 1998, § 57, Raporte 1998-VII; 
Öztürk k. Turqisë [GC], 28 Shtator 1999, § 66, GjEDNj 1999-VI; dhe Otegi 
Mondragon k. Spanjës, nr. 2034/07, § 58, GjEDNj 2011).

(b)  Ruajtja e autoritetit të gjyqësorit
128.Pyetjet në lidhje me funksionimin e sistemit të drejtësisë, janë thelbësore 

për një shoqëri demokratike dhe bien brenda interesit të publikut. Në lidhje 
me këtë, duhet pasur kujdes në shqyrtimin e rolit të gjyqësorit në shoqëri. 
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Si garantues i drejtësisë, një vlerë themelore në një shtet të drejtuar nga 
ligji, sistemi duhet të gëzojë besimin e publikut në qoftë se do që të jetë i 
suksesshëm në kryerjen e detyrave të tij. Prandaj, mund të jetë e nevojshme 
për të mbrojtur besimin e tillë nga sulmet e rënda dëmtuese që janë në thelb 
të pabazuara, sidomos duke pasur parasysh faktin se gjyqtarët kanë pjesë 
të detyrës dhe ushtrimin e diskrecionit dhe ndalimin që të kthejnë përgjigje 
në lidhje me punën e tyre (shih Prager dhe Oberschlick k. Austrisë, 26 prill 
1995, § 34, Seria A nr. 313; Karpetas k. Greqisë, nr. 6086/10, § 68, 30 tetor 
2012; dhe Di Giovanni k. Italisë, nr. 51160/06, § 71, 9 korrik 2013).

129.Shprehja “autoriteti i gjyqësorit” përfshin, në veçanti, nocionin se gjykatat 
janë, dhe janë pranuar nga publiku i gjerë si, forumi i duhur për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve ligjore dhe për përcaktimin e fajësisë së një personi apo 
pafajësisë në një vepër penale; duke shtuar, që publiku i gjerë të ketë respekt 
për këtë dhe besim në kapacitetin e gjykatave për të përmbushur ketë funksion 
(shih Worm k. Austrisë, 29 gusht 1997, § 40, Raporte 1997-V, dhe Prager dhe 
Oberschlick, cituar më lart).

130.Ajo që është në rrezik është siguria, me të cilat gjykatat në një shoqëri 
demokratike, duhet të frymëzojë jo vetëm të akuzuarin, për aq sa i përket 
procedurave penale (shih Kyprianou, cituar më lart, § 172), por edhe publikun 
e gjerë, (shih Kudeshkina k. Rusisë, nr. 29492/05, § 86, 26 shkurt 2009, dhe 
Di Giovanni, cituar më lart).

131.Megjithatë, duke pasur parasysh se gjyqtarët janë pjesë e një institucioni 
themeltar të shtetit, ata mund të jenë, si të tillë, subjekt i kritikave personale 
brenda kufijve të lejuar, dhe jo vetëm në  mënyre teorike dhe të përgjithshme 
(shih July dhe SARL Libération, cituar më lart, § 74).  Kur veprojnë në 
cilësinë e tyre zyrtare, ata në këtë mënyrë, mund të jenë subjekte që pranojnë 
një numër më të madh kritikash se një qytetar i zakonshëm (shih veçanërisht 
July dhe SARL Libération, cituar më lart).

(c)  Statusi dhe liria e shprehjes së Avokatëve 
132. Statusi i veçantë i avokatëve u jep atyre një pozicion qendror në administrimin 

e drejtësisë, si ndërmjetës midis publikut dhe gjykatave. Prandaj, ata luajnë 
një rol të rëndësishëm për të siguruar që gjykatat, misioni i të cilave është 
thelbësor në  një shtet të bazuar në sundimin e ligjit, të gëzojnë besimin e publikut 
(shih Schöpfer k. Zvicrës, 20 maj 1998, §§ 29-30, Raporte 1998-III; Nikula k. 
Finlandës, nr. 31611/96, § 45, GjEDNj 2002-II; Amihalachioaie k. Moldavisë, nr. 
60115/00, § 27, GjEDNj 2004-III; Kyprianou, cituar më lart, § 173; André dhe 
të tjerë k. Francës, nr. 18603/03, § 42, 24 korrik 2008; dhe Mor, cituar më lart, 
§ 42). Megjithatë, për anëtaret e publikut që të kenë besim në administrimin 
e drejtësisë, duhet që të kenë besim në aftësinë e profesionistit ligjor për të 
siguruar përfaqësim efektiv (shih Kyprianou, cituar më lart, § 175).
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133.Roli i veçantë i avokatëve, si profesionistë të pavarur, në administrimin e 
drejtësisë përfshin një numër detyrash, veçanërisht në lidhje me sjelljen e tyre 
(shih Van der Mussele k. Belgjikës, 23 Nëntor 1983, Seria A nr. 70; Casado 
Coca k. Spanjës, 24 shkurt 1994, § 46, Seria A nr. 285-A; Steur k. Holandës, 
nr. 39657/98, § 38, GJEDNJ 2003-XI; Veraart k. Holandës, nr. 10807/04, § 
51, 30 Nëntor 2006; dhe Coutant k. Francës (dec.), nr. 17155/03, 24 Janar 
2008). Ndërsa ata janë subjekt i kufizimeve në sjelljen e tyre profesionale, e 
cilat duhet të jetë e matur, e ndershme dhe dinjitoze, ata gjithashtu gëzojnë të 
drejta dhe privilegje të veçanta që mund të ndryshojnë nga një juridiksion në 
tjetrin (shih Steur, cituar më lart)

134.Rrjedhimisht, liria e shprehjes është e zbatueshme edhe për avokatët. Kjo 
përfshin jo vetëm thelbin e ideve dhe informacionit të shprehur, por edhe 
formën në të cilën ato barten (shih Foglia k. Zvicrës, nr. 35865/04, § 85, 13 
Dhjetor 2007). Avokatët kanë të drejtë kështu, në mënyrë të veçantë, për të 
komentuar në publik mbi administrimin e drejtësisë, me kusht që kritika e 
tyre të mos kalojë disa kufij (shih Amihalachioaie, cituar më lart, §§ 27-
28; Foglia, cituar më lart, § 86; dhe Mor, cituar më lart, § 43). Këta kufij 
qëndrojnë në kufizimet e zakonshme në sjelljen e anëtarëve të Dhomës së 
Avokatisë (shih Kyprianou, cituar më lart, § 173) siç pasqyrohet në dhjetë 
parimet themelore të renditura nga CCBE për avokatët evropiane, duke iu 
referuar veçanërisht “dinjitetit”, “nderit”, “integritetit” dhe “respektit për ... 
administrimin e drejtë të drejtësisë” (shih më lart paragrafin 58). Rregulla të 
tilla kontribuojnë në mbrojtjen e gjyqësorit nga sulmet e panevojshme dhe të 
pabazuara, të cilat mund të drejtohen vetëm nga një dëshirë apo strategji për 
të siguruar ndjekjen në media.

135. Çështja e lirisë së shprehjes është e lidhur me pavarësinë e profesionit ligjor, 
e cila është thelbësore për funksionimin efektiv të administrimit të drejtë të 
drejtësisë (shih Sialkowska k. Polonisë, nr. 8932/05, § 111, 22 Mars 2007). 
Vetëm në raste të veçanta, kufizimi, edhe me anë të një dënimi të butë penal, 
mbi lirinë e shprehjes së avokatit mbrojtës mund të pranohet si i nevojshëm 
në një shoqëri demokratike (shih Nikula, cituar më lart, § 55; Kyprianou 
cituar më lart, § 174; dhe Mor, cituar më lart, § 44).. 

136.Një dallim duhet, megjithatë, të nxirret në varësi të faktit nëse avokati 
shprehet në sallën e gjyqit, ose diku tjetër. 

137.Në radhë të parë, çështja e “sjelljes në sallën e gjyqit”, mund të ngrejë një 
pyetje për të drejtën e klientit të tij për gjykim të drejtë. Avokatët kanë për 
detyrë të “mbrojnë interesat e klientëve të tyre” (shih Nikula, cituar më lart, 
§ 54), që do të thotë se ata ndonjëherë duhet të vendosin nëse duhet apo jo 
të kundërshtojnë apo të ankohen për veprimet e gjykatës (shih Kyprianou, 
cituar më lart, § 175), Përveç kësaj, Gjykata merr parasysh faktin se vërejtjet 
e kundërshtuara nuk përsëriten jashtë sallës së gjyqit dhe kjo bën një dallim 
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në varësi të personit në fjalë; Kështu, një prokuror, i cili është “palë” në 
proces, duhet të “tolerojë kritika të konsiderueshme nga ... mbrojtësit”, edhe 
në qoftë se disa nga termat janë të papërshtatshme, me kusht që ato nuk kanë 
të bëjnë  me cilësitë e tij të përgjithshme profesionale ose të tjera cilësi (shih 
Nikula, cituar më lart, §§ 51-52; Foglia, cituar më lart, § 95; dhe Roland 
Dumas, cituar më lart, § 48). 

138. Duke iu kthyer tani vërejtjeve të bëra jashtë sallës së gjyqit, Gjykata rithekson 
se mbrojtja e një klienti mund të vazhdojë përmes një interviste në lajmet 
televizive apo një deklarate në shtyp, dhe përmes kanaleve të tilla avokati 
mund të informojnë publikun në lidhje me mangësitë që ka të ngjarë të 
vështirësojnë procedimin e gjykimit (shih Mor, cituar më lart, § 59). Gjykata 
mbështet, në lidhje me ketë, se një avokat nuk mund të jetë përgjegjës për çdo 
gjë të botuar në formën e një “interviste”, ku shtypi ka redaktuar deklaratat 
dhe avokati ka mohuar se ka  bërë vërejtje të caktuara (shih Amihalachioaie, 
cituar më lart, § 37). Për avokatët nuk mund justifikohet përgjegjësia për 
veprimet e shtypit (shih Foglia, cituar më lart, § 97). Në mënyrë të ngjashme, 
kur një rast është i mbuluar gjerësisht në media për shkak të seriozitetit të 
fakteve dhe të individëve të implikuar, një avokat nuk mund të ndëshkohet 
për shkeljen e fshehtësisë së hetimit gjyqësor, ku ai ose ajo ka bërë vetëm 
komente personale mbi një informacion i cili është i njohur tashmë për 
gazetarët dhe që ato synojnë të raportojnë, me ose pa këto komente e tij. 
Megjithatë, kur bën deklarata publike, një avokat nuk është liruar nga detyra 
e tij e kujdesit në lidhje me fshehtësinë e hetimit gjyqësor që vazhdon ende 
(shih Mor, cituar më lart, § 55 dhe 56). 

139. Avokatët nuk mund të bëjnë vërejtje që janë aq serioze sa që ata tejkalojnë 
kufirin e lejuar për të komentuar pa përdorur një bazë të shëndoshë faktike 
(shih Karpetas, cituar më lart, § 78; shih gjithashtu A k. Finlandës (dec.), 
nr. 44998/98, 8 Janar 2004), as nuk mund të fyejnë (shih Countant (dec), 
cituar më lart). Në çështjet e Gouveia Gomes Fernandes dhe Freitas e Costa, 
përdorimi i një toni që nuk është fyes, por ironik, apo edhe sarkastik, në 
vërejtët rreth gjyqtarëve është konsideruar si në përputhje me nenin 10 (shih 
Gouveia Gomes Fernandes and Freitas e Costa, cituar më lart, § 51). Gjykata 
vlerëson vërejtjet në drejtimin e tyre me një karakter të përgjithshëm, për 
të përcaktuar nëse ato mund të konsiderohen si mashtruese ose si një sulm 
personal (shih Ormanni k. Italisë, nr. 30278/04, § 73, 17 korrik 2007, dhe 
Gouveia Gomes Fernandes dhe Freitas e Costa, cituar më lart, § 51), dhe për 
të siguruar që shprehjet e përdorura kanë një lidhje mjaft të ngushtë me faktet 
e çështjes (shih Feldek k. Sllovakisë, nr. 29032/95, § 86, GJEDNJ 2001 VIII, 
dhe Gouveia Gomes Fernandes dhe Freitas e Costa, cituar më lart).
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2.  Aplikimi i parimeve në çështjen konkrete
140.Duke iu kthyer çështjes në fjalë, Gjykata vëren se kërkuesi është dënuar 

penalisht me një gjobë për të paguar dëmet dhe shpenzimet, për shkak të 
vërejtjeve të tij lidhur me procedurat në rastin Borrel, të publikuara në një 
artikull në të përditshmen Le Monde, e cila përmbante tekstin e një letre 
dërguar nga kërkuesi dhe kolegu i tij tek Ministri i Drejtësisë ku kërkohej 
një hetim administrativ, si dhe deklaratat që i kishte bërë gazetarit që shkroi 
artikullin. 

141.Gjykata vëren që në fillim se ajo nuk po shqyrton mosmarrëveshjen ndërmjet 
palëve, nëse dënimi penal i kërkuesit përbën një ndërhyrje në ushtrimin e së 
drejtës së tij për lirinë e shprehjes, siç garantohet me nenin 10 të Konventës. 
Ky është gjithashtu opinioni i Gjykatës.

142.Më tej vëren se ndërhyrja ishte e parashikuar  me ligj, përkatësisht nga nenet 
23, 29 dhe 31 të 61.Ligjit të datës 29 korrik 1881, siç kërkuesi pranoi.

143.Palët ranë dakord gjithashtu se qëllimi i ndërhyrjes ishte mbrojtja e dinjitetit 
e të drejtave të të tjerëve. Gjykata nuk sheh ndonjë arsye për të pranuar një 
pikëpamje të ndryshme. Ndërkohë që kërkuesi  dëshiron të pranohet në pikën 
që procedura kundër tij synon edhe të “ruajë autoritetin dhe paanshmërinë 
e pushtetit gjyqësor (shih më lart paragrafin 99). Kjo pyetje ka të bëjë me 
“nevojën” për ndërhyrje, dhe nuk mund të ndikojnë në faktin që është prekur 
të paktën një nga “qëllimet legjitime” të mbuluara nga paragrafi 2 i nenit 10.

144.Prandaj mbetet për t’u shqyrtuar nëse ndërhyrja ishte “e nevojshme në një 
shoqëri demokratike”, dhe kjo kërkon që Gjykata të konstatojë nëse ishte 
proporcionale me qëllimin legjitim të ndjekur dhe nëse arsyet e dhëna nga 
gjykatat e brendshme ishin të përshtatshme dhe të mjaftueshme.

145. Gjykata vëren se, në dënimin e kërkuesit, Gjykata e Apelit mbajti qëndrimin 
se deklarimi se një gjykatës hetues kishte treguar “sjellje e cila ishte plotësisht 
në kundërshtim me parimet e paanshmërisë dhe drejtësisë”, ishte në vetvete 
një akuze shpifjeje (shih më lart paragrafin 47). Kjo gjykatë ka shtuar se 
komentet e kërkuesit lidhur me vonesën në transmetimin të video-kasetës 
dhe referimi ndaj letrës së shkruar me dorë nga prokurori i Xhibutit ndaj 
gjyqtarit M. , në lidhje me të cilat kërkuesi kishte përdorur termin “mbyllje 
e syve” , thjesht konfirmoi natyrën shpifëse të akuzës (ibid.), “vërtetësia” e 
pretendimeve nuk ka qenë provuar (shih më lart paragrafin 48) dhe mbrojtja 
e mirëbesimit të kërkuesit është refuzuar (shih më lart paragrafin 49). 

(a) Statusi i kërkuesit si avokat
146. Gjykata vëren  fillimisht se vërejtjet në fjalë erdhën si nga deklaratat e bëra 

me kërkesë të gazetarit, i cili shkroi artikullin dhe nga letra drejtuar Ministrit 
të Drejtësisë. Vërejtjet janë bërë nga kërkuesi me cilësinë e tij si avokat që 
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vepron për palët civile dhe çështjet në fjalë që kanë të bëjnë me procedurat 
në rastin Borrel. 

147. Në lidhje me këtë, Gjykata vëren që në fillim se kërkuesi e ka ftuar atë për 
të sqaruar jurisprudencën e saj në lidhje me ushtrimin e lirisë së shprehjes 
nga një avokat, veçanërisht jashtë sallës së gjyqit, dhe të sigurojë mbrojtjen 
më të madhe të mundshme për komentet nga avokatët (shih paragrafët 96,97 
dhe 102, më lart). Qeveria, nga ana e saj, ndërsa mbron mendimin se statusi 
i tyre si oficerë të gjykatës rrënjësisht dallon nga avokatët dhe nga gazetarët 
(shih paragrafin 106, më lart) identifikon situata të ndryshme në të cilat liria 
e shprehjes do të jetë “veçanërisht e gjerë”, “e gjerë”, ose, në të kundërtën, 
në bazë të disa “kufijve të caktuar” (shih paragrafin 107, më lart).

148. Gjykata do të drejtojë palët sipas parimeve të përcaktuara në jurisprudencën e 
saj, veçanërisht në lidhje me statusin dhe lirinë e shprehjes së avokatëve (shih 
paragrafët 132-139, më lart), me theks të veçantë në nevojën për të dalluar midis 
vërejtjeve të bëra nga avokatët brenda dhe jashtë sallës së gjyqit. Për më tepër, në 
funksion të statusit të veçantë të avokatëve dhe pozitës së tyre në administrimin 
e drejtësisë (shih paragrafin 132, më lart) Gjykata deklaron, në kundërshtim me 
argumentin e CCBE, se avokatët nuk mund të barazohen me gazetarët. Pozicionet 
e tyre përkatëse dhe rolet në procedurat gjyqësore janë thellësisht të ndryshme. 
Gazetarët kanë detyrën të japin, në përputhje me detyrat dhe përgjegjësitë 
e tyre, informacion dhe ide për të gjitha çështjet me interes publik, duke 
përfshirë ato që lidhen me administrimin e drejtësisë. Avokatet, nga ana tjetër, 
janë protagonistë në sistemin e drejtësisë, përfshirë drejtpërdrejt në funksionimin 
e tij dhe në mbrojtjen e një pale. Ata, nuk mund të barazohen me një dëshmitar 
të jashtëm, detyra e të cilit është të informojë publikun. 

149.Kërkuesi argumentoi se deklaratat e tij, siç janë publikuar në gazetën Le 
Monde, shërbejnë pikërisht për të përmbushur detyrën e tij për të mbrojtur 
klientin e tij, një detyrë që ishte e tija për ta përmbushur. Megjithatë, ndërsa 
nuk është nën shqyrtim nëse vërejtjet e kundërshtuara ranë në kontekstin 
e procedurave apo jo, ato kishin për qëllim gjyqtarët hetues të cilët ishin 
larguar nga procedura me efekt përfundimtar në kohën që ato janë bërë. 
Prandaj, Gjykata nuk sheh se si deklaratat e tij mund të ketë kontribuar direkt 
në detyrën e tij për të mbrojtur klientin e tij, pasi hetimi gjyqësor  në atë kohë 
i është besuar një gjyqtari tjetër i cili nuk ishte subjekt i kritikave.

(b) Kontributi në debat mbi një çështje të interesit publik
150.Kërkuesi më tej u mbështet në të drejtën e tij për të informuar publikun në 

lidhje me mangësitë në trajtimin e procedurave të vazhdueshme dhe për të 
kontribuar në një debat mbi një çështje të interesit publik.

151.Në këtë pikë, Gjykata vëren së pari se vërejtjet e kërkuesit janë bërë në kuadër të 
hetimit gjyqësor të hapur pas vdekjes së një gjyqtari francez, Bernard Borrel, 
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i cili kishte qenë i dërguar në Xhibuti, dhe punonte në Ministrinë e Drejtësisë 
si këshilltar. Gjykata e ka pasur rastin të konstatojë interesin e treguar nga 
media në këtë rast (shih July dhe SARL Libération, cituar më lart, § 67) duke 
reflektuar rëndësinë e saj në opinionin publik. Si kërkuesi, Gjykata vëren, 
për më tepër, se sistemi i drejtësisë ka kontribuar gjithashtu për të informuar 
publikun në lidhje me këtë rast, si gjyqtarët hetues në vitin 2007 i kërkuan 
prokurorit të lëshojë një njoftim për shtyp, sipas nenit 11, paragrafi 3, të Kodit 
të Procedurës Penale, për të njoftuar se teoria e vetëvrasjes ishte hedhur poshtë 
në favor të vrasjes me paramendim (shih më lart paragrafët 24 dhe 55).

152.Përveç kësaj, siç Gjykata ka vendosur më parë, publiku ka një interes të 
ligjshëm në ofrimin dhe disponueshmërinë e informacionit në lidhje me 
procedurën penale (shih July dhe SARL Libération, cituar më lart, § 66) dhe 
vërejtjet në lidhje me funksionimin e gjyqësorit kanë të bëjnë me një çështje 
të interesit publik (shih më lart paragrafin 125). Gjykata në fakt tashmë është 
thirrur në dy raste, për të shqyrtuar ankesat lidhur me rastin Borrel dhe për 
të drejtën e lirisë së shprehjes në lidhje me komentet mbi hetimin gjyqësor, 
duke gjetur në secilin nga këto raste se ka pasur një debat për një çështje të 
interesit publik.

153.Prandaj, Gjykata mendon se vërejtjet e kërkuesit mbi funksionimin e gjyqë-
sorit dhe trajtimin e çështjes Borrel, bien brenda kontekstit të një debati 
mbi një çështje të interesit publik, duke bërë thirrje për një nivel të lartë 
të mbrojtjes së lirisë së shprehjes, dhe një nivel të veçantë të vlerësimit të 
siguruar nga autoritetet.

(b) Natyra e vërejtjeve të kundërshtuara
154.Gjykata vëren se pasi vërejtjet e kërkuesit janë konstatuar “pjesërisht shpifje”, 

ai nuk kishte qenë në gjendje për të vendosur vërtetësinë e tyre në bazë të 
dëshmive që, sipas Gjykatës Penale, duhet të “jenë të plota dhe të kenë të 
bëjnë direkt me të gjitha akuzat të quajtura shpifje. Mbrojtja e mirëbesimit 
të tij  është refuzuar gjithashtu. Në këtë pikë, Gjykata Penale dhe Gjykata e 
Apelit deklaroi se sulmet në integritetin profesional dhe moral të gjyqtarëve 
M. dhe L.L. kanë tejkaluar në mënyrë të qartë të drejtën e kritikës së 
lejueshme (shih paragrafët 40 dhe 50). Përveç kësaj, ndërsa Gjykata Penale 
mori qëndrimin se mosmarrëveshjet e thella ndërmjet avokatëve, zonjës 
Borrel dhe gjykatësve hetues nuk mund të justifikojnë një mungesë totale 
të kujdesit në të shprehurin e tyre, Gjykata e Apelit arriti në përfundimin se 
vendimi në favor të kërkuesit që të ndërpresë procedurën ngritur kundër tij 
nga dy gjyqtarë nuk përjashtoi besimin e keq nga ana e tij. Ajo u shpreh se 
armiqësia personale e kërkuesit dhe dëshira për të diskredituar gjyqtarët, në 
veçanti gjyqtarin M., erdhi nga natyra e tepruar e komenteve të tij dhe nga 
fakti se artikulli në rastin Borrel ishte botuar në të njëjtën kohë me sjelljen 
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e procedurave kundër gjyqtares M. para trupës së gjyqtarëve në lidhje me 
rastin e Scientology.

155. Sikurse Gjykata ka vërejtur tashmë, është e nevojshme të bëhet dallimi midis 
deklaratave të faktit dhe gjykimeve vlerësuese (shih më lart paragrafin126). 
Ekzistenca e fakteve mund të demonstrohet, ndërsa e vërteta e gjykimit 
vlerësues nuk është e  provueshme; një kërkesë për të provuar të vërteten e 
një vendimi vlerësues është e pamundur për t’u përmbushur dhe shkel lirinë 
e mendimit, e cila është një pjesë themelore e të drejtës së siguruar nga Neni 
10. Përveç kësaj, ekzistenca e garancive procedurale në dobi të të pandehurit 
në procedurë për shpifje është ndër faktorët që do të merren parasysh në 
vlerësimin e proporcionalitetit të një ndërhyrje në bazë të nenit 10 (ibid.). 
Në veçanti, është e rëndësishme për të pandehurit t’i jepet një mundësi reale 
për të provuar se ka pasur një bazë të mjaftueshme faktike për pretendimet 
e tij (shih midis të tjerave, Steel dhe Morris k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 
68416/01, § 95, GJEDNJ 2005-II; Andrushko k. Rusisë, nr. 4260/04, § 53, 
14 tetor 2010; Dilipak and Karakaya k. Turqisë, nr. 7942/05 dhe 24838/05, 
§ 141, 4 Mars 2012; dhe Hasan Yazıcı k. Turqisë, nr. 40877/07, § 54, 15 prill 
2014). Asnjë shans i tillë nuk është dhënë në rastin në fjalë.

156.Gjykata mendon se, në rrethanat e çështjes, deklaratat ishin më shumë 
opinione vlerësuese se sa deklarata të pastra fakti, duke pasur parasysh 
tonin e përgjithshëm të vërejtjeve dhe kontekstin në të cilën janë bërë, siç 
pasqyrojnë kryesisht një vlerësim të përgjithshëm ë sjelljes së gjyqtarëve 
hetues në rrjedhën e hetimeve.

157. Rrjedhimisht mbetet për t’u shqyrtuar nëse “baza faktike” për këto gjykime 
është e mjaftueshme.

158. Gjykata është e mendimit se ky kusht është plotësuar në rastin në fjalë. Pasi 
çështja ishte tërhequr nga Gjyqtarët M. dhe LL nga Divizioni i  Gjykatës 
së Apelit të Parisit (shih më lart paragrafin 23) u bë e qartë se një çështje e 
rëndësishme e provave në dosje, pra një video-kasetë e regjistruar gjatë një 
vizite nga ana e gjyqtarëve, të shoqëruar nga ekspertët, në skenën e vdekjes, 
edhe pse kishte qenë e përmendur në vendimin e fundit të dhënë nga ata 
gjyqtarë, nuk ishte përcjellë me dosjen hetimore ndaj gjyqtarit të caktuar për 
të zëvendësuar ato. Ky fakt jo vetëm që është themeltar, por ai gjithashtu 
është mjaft serioz për të justifikuar hartimin e një raporti nga gjykatësi P, 
në të cilin ai thotë si në vijim: “Së pari, video-kaseta nuk duket në dosjen 
hetimore; dhe së dyti, kaseta i ishte dhënë atij në një zarf, i cili nuk tregon 
asnjë shenjë se ka qenë i vulosur me emrin e gjyqtarit M. si marrës dhe se 
përmbante një letër të shkruar me dorë me emrin e prokurorit të Xhibutit, 
shkruar nga ai dhe drejtuar Gjyqtares M. (shih më lart paragrafin 23).

159. Për më tepër, fakti se letra tregoi një miqësi nga ana e prokurorit të Xhibutit 
dhe gjyqtares M.,(shih më lart paragrafin 32) akuzoi avokatët e palëve civile 
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për “orkestrimin e këtij manipulimi”. Gjykata thekson në lidhje me këtë se, 
jo vetëm që autoritetet në Xhibuti kanë mbështetur teorinë e vetëvrasjes, 
por edhe një numër i përfaqësuesve të atij shteti kanë qenë të implikuar 
personalisht në kontekst të hetimit gjyqësor të zhvilluar në Francë, siç mund 
të shihet në mënyrë të veçantë në gjykimin e Gjykatës Ndërkombëtare 
(shih më lart paragrafët 63-64) dhe nga procedurat e ngritura me akuzën e 
prokurimit të provave të rreme.

160.Së fundi, është përcaktuar se kërkuesi ka vepruar në cilësinë e tij si avokat 
në dy çështje, në të cilën gjykatësja M. ishte një gjyqtare hetuese. Në dy prej 
tyre kërkuesi pati sukses në gjetjen nga gjykata e apelit se kishte mangësi 
në procedurë, duke çuar në tërheqjen e çështjes nga gjyqtarja M (shih 
paragrafët 22-23 dge 26, më lart). Në kuadër të rastit të parë, i njohur si 
rasti “Scientology”, kërkuesi gjithashtu siguroi një vendim që shteti francez 
ishte përgjegjës për keqfunksionimin e sistemit të drejtësisë (shih më lart 
paragrafin 30).

161.Më tej konsiderohet se shprehjet e përdorura nga kërkuesi kishin një lidhje 
mjaft të ngushtë me faktet e rastit, duke shtuar se vërejtjet e tij nuk mund të 
konsiderohen si mashtruese (shih më lart paragrafin 139). Gjykata përsërit 
se liria e shprehjes “është e zbatueshme jo vetëm për “informacionet” ose 
“idetë” që janë marrë në mënyrë të favorshme ose që konsiderohen si të 
padëmshme apo si çështje indiference, por edhe për ato që fyejnë, tronditin 
ose shqetësojnë”. Në mënyrë të ngjashme, përdorimi i një “toni kaustik” në 
komentet që i drejtohen një gjyqtari nuk janë të papajtueshme me dispozitat 
e nenit 10 të Konventës (shih p.sh. Gouveia Gomes Fernandes and Freitas e 
Costa, cituar më lart, § 48). 

(d) Rrethanat specifike të çështjes
(i) Nevoja për të marrë parasysh sfondin e përgjithshëm

162. Gjykata thekson se, në kuptim të nenit 10 të Konventës, ajo duhet të marrë 
parasysh rrethanat dhe sfondin e përgjithshëm kundër të cilit janë bërë 
deklaratat në fjalë (shih, midis shumë autoriteteve të tjera, Lingens, cituar më 
lart, § 40 dhe Bladet Tromsø dhe Stensaas k. Norvegjisë [GC], nr. 21980/93, 
§ 62, GJEDNJ 1999 deri në III). Në rastin konkret, sfondi mund të shpjegohet 
jo vetëm me sjelljen e gjyqtarëve hetues dhe nga marrëdhëniet e kërkuesit 
me një prej tyre, por edhe nga historia shumë e veçantë e rastit, e dimensioni 
i saj ndër-shtetëror dhe mbulimi i konsiderueshëm i medias. Megjithatë, 
Gjykata vëren se Gjykata e Apelit i atribuoi një fushë të gjerë vërejtjeve të 
kërkuesit që ka kritikuar gjykatësin hetues për “sjellje të cilat ishin plotësisht 
në kundërshtim me parimet e paanshmërisë dhe drejtësisë”, duke pranuar se 
kjo ishte në vetvete një akuzë shpifje, e barasvlershme me thënien se ka pasur 
një shkelje të etikës profesionale dhe të betimit gjyqësor nga ana e gjyqtarit 
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(shih paragrafin 47 më lart). Megjithatë, kjo fjali duhet të ishte vlerësuar në 
bazë të rrethanave të veçanta të çështjes, për më tepër kur ajo nuk ishte një 
deklaratë e bërë për autorin e artikullit, por një ekstrakt nga letra e dërguar 
nga kërkuesi dhe kolegu i tij Mr L. de Caunes, Ministrit të Drejtësisë, më 6 
shtator 2000. Përveç kësaj, në kohën kur kërkuesi i është përgjigjur pyetjeve, 
gazetari ishte informuar për letrën e Ministrit të Drejtësisë, jo nga vetë 
kërkuesi, por nga burimet e veta, sikurse pranoi edhe Gjykata Penale (shih 
paragrafin 40 më lart). Kërkuesi më tej argumentoi, se autori i artikullit ishte 
përgjegjës vetëm për të referuar procedurën disiplinore ndaj gjyqtares M., në 
kontekstin e rastit të “Scientology”. Në lidhje me këtë, Gjykata rithekson se 
avokatët nuk mund të deklarohen përgjegjës për çdo gjë që transmetohet në 
një “intervistë” të botuar nga shtypi, apo veprim të bërë  nga shtypi.

163.Kështu ishte e nevojshme që Gjykata e Apelit të shqyrtonte vërejtjet e 
kundërshtuara duke patur në konsideratë të plotë rrethanat e çështjes dhe 
përmbajtjen e letrës, të marra si një e tërë.

164.Për të njëjtat arsye, duke qenë se vërejtjet e kundërshtuara nuk mund të 
vlerësohen jashtë kontekstit, Gjykata nuk mund të ndajë pikëpamjen e 
Gjykatës së Apelit të Parisit se përdorimi i termit “mbyllje e syve” përbën 
“në vetvete” një sulm të rëndë në nderin dhe reputacionin e gjyqtares M. dhe 
prokurorit publik te Xhibutit (shih paragrafin 47 më lart).

165.Përsa i përket çështjes së armiqësisë personale mes kërkuesit dhe gjyqtares M., 
për shkak të konflikteve në çështjen Borrel dhe rastin “Scientology”, Gjykata 
mendon se ky aspekt ishte jo mjaftueshëm i rëndësishëm dhe serioz për të 
kërkuar dënimin e kërkuesit. Meqë gjykata pranoi ekzistencën e konflikteve mes 
dy protagonistëve, dhe në funksion të rrethanave të veçanta të çështjes në fjalë, 
një shfaqje e tillë e armiqësisë personale mund të ishte bërë si ndaj gjyqtares 
M. edhe ndaj kërkuesit (shih, mutatis mutandis, Paturel, cituar më lart, § 45), 
sidomos  para paraqitjes së një ankese kundër kërkuesit për bashkëpunim në 
shpifje ndaj gjyqtares M., kjo e fundit ngriti pa sukses një kërkesë për mashtrim 
kundër tij (shih paragrafin 35 më lart). Besimi në vendimin e Gjykatës së 
Apelit në lidhje me armiqësinë personale të kërkuesit vihet në dyshim, nëse nuk 
kundërshtohet, nga faktorë të tjerë. Së pari, vërejtja në lidhje me “sjellje të cilat 
[ishin] plotësisht në kundërshtim me parimet e paanshmërisë dhe drejtësisë” u 
drejtohet jo vetëm gjyqtares M., por edhe në gjyqtarit LL, për të cilin kërkuesi 
nuk ishte akuzuar se kishte treguar ndonjë armiqësi personale. Për më tepër, 
ndërkohë që procedura kundër kërkuesit në fjalë  kishte te bënte me një ekstrakt 
të cituar më lart nga letra drejtuar Ministrit të Drejtësisë, letra në të vërtetë 
ishte nënshkruar dhe dërguar nga dy avokatët, kërkuesi dhe kolegu i tij Z. de 
Caunes. Në vijim, kolegu i tij, jo vetëm që nuk është ndjekur penalisht për 
vërejtjet që i atribuohen atij po aq sa edhe kërkuesit, ai nuk ka treguar ndonjë 
armiqësi ndaj gjyqtares M. apo gjyqtarit L.L.
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166.Në përfundim, Gjykata vlerëson se deklaratat e kërkuesit nuk mund të 
reduktohen në shprehjen e thjeshtë të armiqësisë personale, që do të thotë 
një marrëdhënie antagoniste midis dy individëve, kërkuesit dhe gjyqtares M. 
Vërejtjet e kundërshtuara, në realitet, bien brenda një konteksti më të gjerë, 
ku përfshihet gjithashtu një avokat dhe një tjetër gjyqtar. Sipas mendimit të 
Gjykatës, ky fakt është i aftë për të mbështetur idenë se vërejtjet nuk janë 
motivuar nga ndonjë veprim personal nga ana e kërkuesit, nga dëshira për 
hakmarrje, por ishte pjesë e një nisme të përbashkët profesionale nga dy 
avokatë, për shkak të krijimit të fakteve të reja, të afta për të zbuluar mangësi 
serioze në sistemin e drejtësisë, duke përfshirë dy gjyqtarët që kishin kryer më 
parë hetimet, në një rast në të cilin klientët e dy avokatëve ishin palë civile.

167.Për më tepër, ndërsa vërejtjet e kërkuesit me siguri kishin një konotacion 
negativ, duhet të theksohet se, pavarësisht nga natyra e tyre disi armiqësore 
(shih EK k. Turqisë, nr. 28496/95, §§ 79-80, 7 shkurt 2002) dhe serioze (shih 
Thoma, cituar më lart), çështja kyçe në fjalë është funksionimi i një hetimi 
gjyqësor, i cili ishte një çështje me interes publik, duke lënë pak hapësirë   
për kufizimet e lirisë së shprehjes. Përveç kësaj, një avokat duhet të jetë 
në gjendje të tërheqë vëmendjen e publikut për të metat e mundshme në 
sistemin e drejtësisë; gjyqësori mund të përfitojë nga kritika konstruktive.

(ii) Ruajtja e  autoritetit të gjyqësorit
168.Qeveria u mbështet në faktin se autoritetet gjyqësore nuk kanë të drejtë të 

përgjigjen. Është e vërtetë se në shoqëri, detyra speciale e gjyqësorit kërkon 
që gjyqtarët të respektojnë konfidencialitetin (shih paragrafin 128 më 
lart). Megjithatë, kjo detyrë ndjek një qëllim të veçantë, siç vihet në dukje 
nga ndërhyrësit si palë e tretë: deklaratat e gjyqtarëve, ndryshe nga ato të 
avokatëve, janë pranuar si shprehje e një vlerësimi objektiv, i cili nuk shpreh 
vetëm veten, por përmes tij, shprehet i gjithë sistemi i drejtësisë. Avokatët, 
nga ana tjetër, thjesht flasin në emër të vet dhe në emër të klientëve të tyre, 
në këtë mënyrë dallojnë nga gazetarët, gjithashtu  thelbësisht i ndryshëm 
është edhe roli i tyre në debatin gjyqësor dhe qëllimi. Megjithatë, ndërsa 
kjo mund të jetë e nevojshme për të mbrojtur gjyqësorin nga sulmet serioze 
e të dëmshme, të cilat janë në thelb të pabazuara, duke pasur parasysh 
faktin se gjyqtarët pengohen nga detyra e tyre e gjykimit të japim mendime 
(shih paragrafin 128 më lart), nuk mund të ketë efektin e parandalimit te 
individëve të shprehin pikëpamjet e tyre, përmes gjykimit të të arsyeshëm 
dhe një bazë të mjaftueshme faktike, për çështje me interes publik në lidhje 
me funksionimin e sistemit të drejtësisë, ose të ndalojë çdo kritikë ndaj këtij 
të fundit. Në rastin konkret, gjyqtarët M. dhe LL ishin anëtarë të gjyqësorit 
dhe në këtë mënyrë ishin që të dy pjesë e një institucioni themeltar të shtetit; 
ata ishin subjekt i kufijve më të gjera të kritikës së pranueshme sesa qytetarët 
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e zakonshëm dhe për këtë arsye, komente kritike mund të drejtohen kundër 
tyre (shih paragrafët 128 dhe 131 më lart).

169. Më tej, Gjykata konstaton, se në kundërshtim me argumentet e qeverisë, 
se vërejtjet e kërkuesit nuk ishin të afta për të minuar zhvillimin e duhur të 
procedurave gjyqësore, duke pasur parasysh faktin se gjykata më e lartë e 
kishte tërhequr rastin nga hetimi i gjyqtarëve në fjalë si rezultat i kritikave. 
As gjyqtari i ri hetues, dhe as gjykatat më të larta nuk ishin në shënjestër nga 
vërejtjet e kundërshtuara.

170. As nuk mund të konsiderohet, për të njëjtat arsye, dhe duke marrë parasysh 
sa më sipër, se dënimi i kërkuesit mund të shërbejë për të ruajtur autoritetin 
e gjyqësorit. Gjykata, megjithatë për të garantuar autoritetin e gjyqësorit 
thekson rëndësinë, e një shteti të qeverisur nga sundimi i ligjit dhe një 
shoqërie demokratike. Në çdo rast, funksionimi i duhur i gjykatave nuk do 
të ishte i mundur pa marrëdhënie të bazuara në konsiderata për njëra-tjetrën 
dhe respekt të ndërsjellë në mes të protagonistëve të ndryshëm në sistemin e 
drejtësisë, në krye të të cilave janë gjyqtarët dhe avokatët.

(iii) Përdorimi i mjeteve në dispozicion
171.Në lidhje me argumentin e qeverisë për mundësinë e përdorimit të mjeteve në 

dispozicion, Gjykata gjen me vend, por jo të mjaftueshme në rastin në fjalë 
të justifikojë dënimin e kërkuesit. Ajo vë në dukje se përdorimi i mjeteve 
juridike në dispozicion, nga njëra anë, dhe e drejta e lirisë së shprehjes, nga 
ana tjetër, nuk  ndjekin të njëjtin qëllim dhe nuk janë të këmbyeshme. Me 
pas, Gjykata mendon se mbrojtja e një klienti nga avokati i tij nuk duhet 
të kryhet në media, përveçse në rrethana shumë të veçanta (shih paragrafin 
138 më lart), por në gjykatat kompetente, dhe kjo përfshin përdorimin e 
mjetet juridike në dispozicion. Ajo vë në dukje se në këtë rast referimi i 
Divizionit të Akuzës së Gjykatës së Apelit të Parisit haptazi tregoi se qëllimi 
fillestar i kërkuesit dhe kolegut të tij ishte të zgjidhte çështjen duke përdorur 
mjetet juridike në dispozicion. Në të vërtetë, mjeti është përdorur, vetëm pasi 
problemi ka ndodhur, siç është shënuar nga gjyqtari hetues P. në raportin e tij 
zyrtar të 1 gushtit 2000 (shih paragrafin 32 më lart). Në këtë fazë Divizioni 
i Akuzës nuk ishte në gjendje për të shqyrtuar kërkesa të tilla, pikërisht për 
shkak se çështja ishte tërhequr nga gjyqtarët M. dhe LL. Gjykata vëren më tej 
se, katër vjet e gjysmë kishin kaluar tashmë që nga hapja e hetimit gjyqësor, 
i cili ende nuk është mbyllur deri më sot. Ajo gjithashtu vëren se palët civile 
dhe avokatët e tyre morën pjesë aktive në procedurë dhe ata patën sukses, në 
bazë të vendimit të Gjykatës së Apelit të Versajës, të datës 28 maj 2009, të 
kishin një provë materiale të ekzaminuar në Belgjikë, përkundër mungesës së 
interesit nga ana e gjyqtarëve hetues M. dhe LL (shih paragrafin 16 më lart).

172. Për më tepër, kërkesa për hetim bërë për Ministrin e Drejtësisë në lidhje 
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me këto fakte të reja, nuk ishte një mjet juridik, i tillë që të justifikonte mos 
deklarimet në shtyp, por një kërkesë e thjeshtë për një hetim administrativ, 
vendimi i të cilës mbetej në diskrecion të Ministrit të Drejtësisë. Gjykata 
vëren se në lidhje me këtë, vetë gjyqtarët e brendshëm, si në shkallë të parë 
dhe në apel, u shprehën se letra nuk mund të gëzojnë imunitetin e ofruar 
për aktet gjyqësore, Gjykata Penale ka deklaruar se përmbajtja e saj ishte 
thjesht informative (shih paragrafët 38 dhe 46 më lart). Gjykata vëren se 
nuk është kundërshtuar kjo kërkesë, përveç kësaj, gjyqtarët M. dhe LL në 
mënyrë të qartë nuk e shohin atë si një përdorim normal të një mjeti në 
dispozicion sipas ligjit të brendshëm, por si një akt i një ankese për mashtrim 
(shih paragrafin 35 më lart).

173. Së fundi, Gjykata konstaton se as Prokurori i Përgjithshëm Publik, as Këshilli 
i Dhomës së Avokatisë ose kryetari i Këshillit nuk e kanë parë të arsyeshme 
të nisnin procedura disiplinore kundër kërkuesit për shkak të deklaratave të 
tij në shtyp, edhe pse kishin të drejtë ta bënin diçka të tillë (shih Mor, cituar 
më lart, § 60).

(iv) Përfundimi për rrethanat e çështjes në fjalë
174.Gjykata është e mendimit se komentet kundërshtuese të kërkuesit nuk 

përbëjnë sulme të rënda, të dëmshme dhe në thelb të pabaza për veprimtarinë 
e gjykatave, por janë kritika drejtuar gjyqtarëve M. dhe LL, si pjesë e një 
debati mbi një çështje me interes publik në lidhje me funksionimin e sistemit 
të drejtësisë, dhe në kontekstin e një çështjeje e cila kishte marrë mbulim të 
gjerë mediatik që nga fillimi. Ndërkohë që këto komente padyshim mund të 
konsiderohen si të ashpra, ato përbëjnë gjykime të arsyeshme mbi një “bazë 
faktike” të mjaftueshme.

(e)  Sanksionet e dhëna
175. Për dënimet e dhëna, Gjykata rithekson se, në vlerësimin e proporcionalitetit 

të ndërhyrjes, natyra dhe ashpërsia e gjobave të vendosura janë gjithashtu 
faktorë që duhet të merren parasysh (shih, për shembull, Sürek, cituar më 
lart, § 64; Chauvy dhe të tjerët kundër Francës, nr. 64915/01, § 78, GJEDNJ 
2004- VI dhe Mor, cituar më lart, § 61). Në rastin konkret, Gjykata e Apelit 
e dënoi kërkuesin që të paguajë një gjobë prej 4.000 eurosh. Kjo shumë 
korrespondon saktësisht me atë të caktuar nga gjykata e shkallës së parë, ku 
gjyqtarët për të justifikuar ashpërsinë e dënimit dhe vënien e “një gjobe mjaft 
të lartë” kishin marrë shprehimisht parasysh statusin e kërkuesit si avokat 
(shih paragrafin 41 më lart). Shtuar urdhrit për të publikuar një njoftim në 
gazetën Le Monde, gjykata e urdhëroi kërkuesin të paguajë, së bashku me 
gazetarin dhe drejtorin e publikimit, 7,500 EUR për dëmin e shkaktuar secilit 
prej gjyqtarëve, së bashku me 4,000 euro për kostot e gjyqtarit LL. Gjykata 
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vëren, për më tepër, se vetëm kërkuesi u urdhërua t’i paguajë një shumë 1000 
euro gjyqtares M. në lidhje me kostot.

176. Gjykata rithekson se edhe kur si një vendim fajësie është dhënë masa më 
e lehtë e dënimit e parashikuar, duke shmangur dënimin penal, apo 2sht2 
dhënë një shpërblim simbolik prej vetëm disa eurosh për dëmet (shih Mor, 
cituar më lart, § 61), ato megjithatë përbëjnë një sanksion penal dhe, në çdo 
rast, ky fakt nuk mund të mjaftojë, në vetvete, për të justifikuar ndërhyrjen në 
lirinë e shprehjes së kërkuesit (shih Brasilier, cituar më lart, § 43). Gjykata 
ka theksuar në shumë raste se ndërhyrja në lirinë e shprehjes mund të ketë një 
efekt frenues mbi ushtrimin e kësaj lirie (shih, mutatis mutandis, Cumpănă 
dhe Mazare k. Rumanisë [GC], nr. 33348/96, § 114, KEDNJ 2004 XI, dhe 
Mor, cituar më lart), si dhe rreziku se natyra relativisht e moderuar e dënimit 
me gjobë nuk do të mjaftonte për të parandaluar këtë efekt (shih Dupuis dhe 
të tjerë, cituar më lart, § 48). Gjithashtu duhet të theksohet se një sanksion te 
një avokat mund të ketë pasoja të cilat janë (procedura disiplinore) direkte 
ose indirekte (në terma, për shembull, për imazhin e tyre apo besimin që 
u është dhënë nga ana e publikut dhe klientëve të tyre). Gjykata, për më 
tepër rithekson se pozita dominuese e institucioneve shtetërore kërkon që 
autoritetet të tregohen të përmbajtura për sa i përket procedurës penale (shih 
paragrafin 127 më lart). Gjykata, megjithatë vëren se në rastin në fjalë dënimi 
i kërkuesit nuk kufizohej në një dënim penal: sanksioni ndaj tij nuk ishte “më 
i lehti i mundshëm”, por përkundrazi ka qenë i një sasie të konsiderueshme, 
dhe statusi i tij si avokat është bërë shkak për këtë.

Përfundimi
177.Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata konstaton se gjykimi kundër 

kërkuesit për bashkëpunim në shpifje mund të konsiderohet si një ndërhyrje 
jo proporcionale në të drejtën e tij për lirinë e shprehjes dhe nuk ishte “i 
nevojshëm në një shoqëri demokratike” brenda kuptimit të nenit 10 të 
Konventës.

178. Prandaj, ka pasur shkelje të nenit 10 të Konventës. Prandaj, ka pasur shkelje 
te nenit 10 te Konventës.

II. APLIKIMI  I NENIT 41 TË KONVENTËS

179. Neni 41 i Konventës parashikon:
“Kur Gjykata konstaton se ka pasur një shkelje të Konventës ose të 

protokolleve të saj dhe, nëse e drejta e brendshme e Palës së Lartë Kontraktuese 
lejon të bëhet vetëm një ndreqje e pjesshme, Gjykata, kur është e nevojshme, i 
akordon shpërblim të drejtë palës së dëmtuar.”
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A. Dëmi
181.Qeveria nuk ka komentuar mbi këto pretendime përpara Dhomës së Madhe.
182.Gjykata vëren se kërkuesi u urdhërua të paguajë një gjobë prej 4,000 eurosh, 

së bashku me shumën e 1,000 euro ndaj gjykatësit M., përveç për një çmim 
prej 7.500 euro në dëme për secilin prej gjyqtarët që duhet të paguhet së 
bashku me dy të pandehurit e tjerë, dhe 4,000 euro në lidhje me kostot e 
gjykatësit L.L. Gjykata deklaron se ekziston një lidhje e mjaftueshme 
shkakësore ndërmjet dëmit të pretenduar financiar dhe shkeljes së konstatuar 
në bazë të nenit 6 dhe të nenit 10 të Konventës. Është pra e nevojshme për të 
urdhëruar, rimbursimin e shumave që kërkuesi ishte e nevojshme të paguante, 
brenda afatit të përcaktuar në kërkesën e tij, përkatësisht 4.270 euro, që i 
korrespondon shumës së gjobës, plus taksat dhe seancat e gjykimit, të cilat u 
paguan në Thesar.

183.Më tej, Gjykata konstaton se kërkuesi ka pësuar në mënyrë të qartë dëm jo 
pasuror për shkak të dënimit të tij dhe, duke vendosur mbi baza të barabarta, 
ajo i jep atij 15.000 euro për këtë arsye.

B. Kostot e Shpenzimet
184. Kërkuesi pretendoi 26,718.80 euro për kostot dhe shpenzimet për procedurën 

para Gjykatës.
185.Qeveria nuk ka bërë asnjë koment për këtë kërkesë para Dhomës së Madhe.
186.Gjykata thekson se kostot dhe shpenzimet, në bazë të nenit 41 nuk do të 

akordohen, përveç nëse është përcaktuar se ato janë shkaktuar në fakt, 
ishin të domosdoshme dhe në sasi të arsyeshme (shih, në mesin e shumë 
autoriteteve të tjera, Iatridis k. Greqisë [GC ] (drejtë), nuk 31107/96, § 54, 
GJEDNJ 2000-XI;... Beyeler k. Italisë (drejtë) [GC], nr. 33202/96, § 27, 
28 maj 2002; dhe Kurić dhe të tjerët kundër Sllovenisë (drejtë) [GC], nr. 
26828/06, GJEDNJ 2014).

187.Në rastin konkret, duke marrë parasysh dokumentet në posedim dhe kriteret 
e përmendura më sipër, Dhoma e Madhe e gjen të arsyeshme t’i japë mbi 
këtë bazë kërkuesit dëmshpërblim prej EUR 14,400.

C. Interesi i munguar
188.Gjykata çmon të nevojshme se interesi i munguar duhet të bazohet në 

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

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA, NJËZËRI,
1. Vendos se ka pasur shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës;
2. Vendos se ka pasur shkelje të nenit 10 të Konventës;
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3. Vendos:
(a) se shteti i paditur duhet t’i paguajë kërkuesit, brenda tre muajsh, shumat e 

mëposhtme:
(i)  4.270 EUR (katër mijë e dyqind e shtatëdhjetë euro), plus çdo taksë që 

mund të jetë e tatueshme në lidhje me dëmin financiar;
(ii)  15.000 euro (pesëmbëdhjetë mijë euro), plus çdo taksë që mund të jetë 

e tatueshme, në lidhje me dëmin jo pasuror;
(iii)  14,400 EUR (katërmbëdhjetë mijë e katërqind euro), plus çdo taksë 

që mund të jetë në ngarkim të kërkuesit, në lidhje me kostot dhe 
shpenzimet;

  (b) që nga skadimi i tre mujorit të 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 Evropiane, gjatë 
periudhës së mospagimit, plus tre pikë përqindje;

4. Rrëzon pjesën tjetër të pretendimeve të kërkuesit për shpërblim të drejtë.

Hartuar në anglisht dhe frëngjisht, dhe vendosur në seancë publike në 
Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 23 Prill 2015.

Johan Callewaert    Dean Spielmann
Zëvendës Kancelar     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) opinioni alternativ i gjyqtarit Nicolaou;
(b) opinioni alternativ i gjyqtarit Kuris.

D.S.
J.C.
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OPINIONI ALTERNATIV I GJYQTARIT NICOLAOU

Gjyqtarja M. e gjykatës së Lartë të Parisit, tashmë ishte përjashtuar si 
gjyqtare hetuese në të ashtuquajturën çështjen “Scientology”, ndërsa në vitin 
1997, së bashku me një koleg i ishte caktuar, rasti Borrel, një rast veçanërisht i 
ndjeshëm, për të cilin ishin iniciuar procedura para Gjykatës. Kërkuesi ka qenë 
avokat përfaqësues i palëve civile në të dy rastet dhe ishte i pakënaqur me sjelljen 
përkatëse të gjykatëses M., edhe pse jo për të njëjtat arsye.

Në qershor të vitit 2000, në një kohë kur zhvillime të rëndësishme ka 
patur në rastin Borrel, një kthesë e pakëndshme e ngjarjeve ka ndodhur në 
rastin e “Scientology”. Pas një padie të ngritur nga kërkuesi, si avokat, shteti 
gjeti përgjegjëse për neglizhencë të madhe gjyqtaren në lidhje me trajtimin e 
dosjes “Scientology”, dhe nisi procedura disiplinore kundër saj. U pohua se ajo 
kishte dështuar për të treguar kujdesin e nevojshëm dhe vëmendjen, duke e lënë 
çështjen praktikisht të paprekur për pesë vjet; dhe me procedurën miqësore të 
zgjidhjes kishte tejkaluar kufijtë e juridiksionit të saj; dhe se  nuk kishte kopje të 
përgatitur me të gjitha dokumentet në dosje, duke e bërë kështu rindërtimin e saj 
e pamundur, pasi pjesë të saj ishin zhdukur nga zyra. Këto çështje i janë referuar 
bordit disiplinor për gjyqtarët me vendim të Ministrit të Drejtësisë.

Për fat të keq, vendimi i Ministrit u bë publik në një konferencë shtypi të 
dhënë nga drejtori i zyrës së tij private para se gjyqtarja M. të njoftohej. Ky 
publicitet solli protesta nga ana e gjyqtarëve që punojnë në të njëjtën gjykatë. 
Ata shprehën keqardhje për kolegët e tyre të cilët ishin cenuar në këtë mënyrë 
dhe ri konfirmuan se gjyqtarët kanë të drejtë të trajtohen me respektin e duhur; 
një e drejtë që nuk mund të jetë më e vogël se ajo e pjesës tjetër të publikut. Në 
një takim të përgjithshëm të mbajtur disa ditë më vonë, gjyqtarët e kësaj gjykate 
miratuan njëzëri mocionin e mëposhtëm:

“Mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve të Parisit, mbajtur më 4 korrik të 
vitit 2000, pa e kundërshtuar autoritetin e Ministrit të Drejtësisë për të ndërmarrë 
procedura disiplinore në kushtet e përcaktuara me ligj, është e befasuar se ka 
mësuar nga shtypi se procedura të tilla janë iniciuar kundër gjyqtares [M.], 
gjyqtare hetuese në Paris, ndërkohë që deri më sot as gjyqtarja e as vetë hierarkia 
gjyqësore nuk janë informuar zyrtarisht prej tyre. “

Përmbajtja e nenit 6 § 1 ka të bëjë me atë që një nga gjyqtarët, tha në atë 
takim. Ai u shpreh në këtë mënyrë:

“Ne nuk e kemi të ndaluar, si gjyqtarë laikë, të deklarojmë se kemi të njëjtën 
pikëpamje me gjyqtaren [M.] Nuk e kemi të ndaluar të themi se gjyqtarja [M.] ka 
mbështetjen tonë dhe besimin.”

Nëntë vjet më vonë, Gjykata e Kasacionit,  e përbërë nga dhjetë anëtarë, 
gjykoi si shkallë e fundit ankimin e kërkuesit kundër dënimit për deklaratat që 
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kishte bërë për të gjyqtaren M. në lidhje me rastin në fjalë, pra, rastin Borrel. 
Gjyqtari, i cili kishte bërë deklaratën e mësipërme në lidhje me mënyrën në të 
cilën Ministria e Drejtësisë veproi në rastin “Scientology”, ndërkohë ishte bërë 
gjyqtar i Gjykatës së Kasacionit dhe ishte anëtar i trupës që do të gjykonte 
kërkuesin. Ky i fundit pranoi se nuk ka pasur ndonjë paragjykim faktik nga ana e 
gjyqtarit. Megjithatë, ai deklaroi se prania e tij në trupën gjykuese kishte qenë e 
mjaftueshme për të krijuar në kuptim objektiv, një frikë legjitime ose dyshim për 
mungesën e paanshmërisë.

Dhoma e Madhe është dakord me këtë propozim. Ajo mendon se gjuha që 
është përdorur nga gjyqtari në fjalë në mbështetje të gjyqtares M. ishte e aftë për 
të ngritur dyshime në mendjen e kërkuesit në lidhje me paanshmërinë e Gjykatës 
së Kasacionit. Ajo konsideron se kjo është e mbështetur nga “konteksti i njëjtë i 
rastit” (paragrafi 84), përbërë nga  bashkëveprimin i marrëdhënieve dhe faktorëve 
të ndryshëm, veçanërisht nga fakti se konflikti profesional midis gjyqtares M. 
dhe kërkuesit është parë si shfaqje e një konflikti personal, pasi ai ishte i pari që 
kishte paraqitur kërkesë kundër kësaj të fundit. Për më tepër, Dhoma e Madhe 
vëren se Gjykata e Apelit kishte parë një lidhje mes dy rasteve për të cilat mund 
të thuhet se kemi të bëjmë me një “larje ex post facto të hesapeve».

Pyetja thelbësore është nëse ekziston dyshimi i arsyeshëm në lidhje me 
paanshmërinë e Gjykatës së Kasacionit, për shkak të përfshirjes në përbërjen e saj 
të gjyqtarit në fjalë. Nuk dihet nëse ai gjyqtar kujtonte atë që në të vërtetë kishte 
thënë nëntë vjet më parë, apo nëse në shqyrtim e sipër të çështjes, çdo gjë që kishte 
thënë në lidhje me gjyqtaren M. mund të merrej si reflektim i paanshmërisë së tij. 
Në qoftë se atij do t’i kujtoheshin sa më lart, atëherë ishte e pritshme të informonte 
anëtarët e tjerë të trupit gjykues. Nuk dihet nëse ai kujtonte atë qe kishte ndodhur, 
ose, në qoftë se po, nuk dihej nëse mendonte se tanimë mund të reflektonte mbi 
këtë çështje. Mund të ketë ndodhur që ai nuk iu shpreh trupës për ngjarjen; ose 
mund të ketë bërë, por kjo e fundit nuk e ka konsideruar situatën, sepse përndryshe 
do ta zgjidhte shumë thjesht, duke e përjashtuar atë nga rasti, ose duke u shprehur 
me vendim pasi t’i ishte dhënë kërkuesit mundësia për t’u dëgjuar.

Qeveria nuk ka provuar se në raste të tilla sistemi francez siguron një 
mjet të brendshëm, të cilin kërkuesi duhet ta kishte përdorur. Prandaj, duhet të 
kuptohet se kërkuesi nuk kishte asnjë mjet për ta ri sjellë çështjen para Gjykatës 
së Kasacionit, sepse vetëm pasi vendimi ishte dhënë, ai u bë i vetëdijshëm për 
pjesëmarrjen e gjyqtarit në fjalë (krahasoni In Re Pinochet [1999] UKHL 52 ( 
15 janar 1999), ku Dhoma e Lordëve, u përball me një situatë të ngjashme, dhe 
mohoi vendimin e vet). Gjykata është, pra, në një pozicion jo të mire pasi i duhet 
ta shqyrtojë çështjen si shkallë e parë.

Integriteti i proceseve gjyqësore duhet të demonstrohet në çdo mënyrë para 
të gjithëve. Për të arritur këtë, është e nevojshme për të pranohet një koncept 
i arsyeshmërisë që të jetë sa më i gjerë të jetë e mundur, i cili do të përfshinte 
dhe përshtaste edhe pamjen më të detajuar të paraqitjes së gjërave. Kjo është “e 
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një rëndësie themelore, pasi drejtësia nuk duhet vetëm të vendoset, por edhe të 
duket haptazi e pa dyshim që po vendoset” (per Lord Hewart në Rex k. Sussex 
Gjyqtarët, Ex parte McCarthy [1924] K.B. 256, në 259). Në të njëjtën kohë është 
e nevojshme të përjashtohen në mënyrë të vendosur interpretime të çuditshme, 
apo propozime që janë tërësisht joreale.

Në rastin konkret nuk ka asnjë tregues që gjyqtari në fjalë kishte ndonjë 
lidhje të ndryshme me gjyqtaren M. nga ajo që kishin të gjithë gjyqtarët e tjerë 
të pranishëm, ata gjithashtu ishin kolegë me të. Ai përdori formën e vetes së parë 
shumës për të shprehur mendimin kolegjial, jo atë personal. Ai foli në kuadër 
të një takimi të gjyqtarëve, në të cilin ata kolektivisht protestuan për atë që 
ishte me siguri një qëndrim “arrogant” ndaj tyre nga ana e Ministrisë përkatëse. 
Ky qëndrim, duke pasur një ndikim të menjëhershëm dhe të drejtpërdrejtë në 
gjyqtaren M., mund të perceptohet si “mospërfillje përbuzëse” ndaj saj. Në këtë 
situatë, një gjuhë e tillë si ajo e përdorur nga gjyqtari në fjalë thjesht synonte të 
rikthente balancën. Ai, sigurisht që mund të kishte bërë një zgjedhje më të mirë 
të fjalëve; por askush nuk duket se ka menduar se deklarata e tij kishte për qëllim 
të shprehej mbi meritat e procedurës disiplinore në pritje ose, me fjalë të tjera, 
një mendim vlerësues për mënyrën në të cilën gjyqtarja M. kishte vepruar. Për më 
tepër, edhe ato që deri në atë moment u thanë lidhur me mënyrën se si gjyqtarja 
M. kishte vepruar kishin ekskluzivisht të bënin me rastin “Scientology”. Ato nuk 
kishin fare të bënin me atë që do të ndodhte më vonë në rastin Borrel. Nëntë vjet 
kishin kaluar që kur deklarata ishte bërë dhe, me sa duket, secili kishte ndjekur 
“rrugët e tij”. Nuk ka absolutisht asnjë tregues se gjyqtari i Gjykatës së Kasacionit 
ka ndonjë arsye për t’iu përmbajtur, apo mund t’i jetë përmbajtur pikëpamjes se 
si gjyqtarja M. ishte sjellë, apo sesi kishte kryer hetimet në ndonjë prej çështjeve 
të caktuara asaj.

A janë atëherë gjyqtarët kaq pak të besueshëm në rrethana të tilla, saqë 
në mënyrë legjitime paanshmëria e tyre mund të vihet në dyshim? Për t’iu 
përgjigjur kësaj pyetjeje, Gjykata duhet të dallojë se çfarë qëndrimi ka publiku 
për integritetin e gjyqtarëve. Kjo është përcaktuese për respektin dhe besimin 
që mund t’i jepet. Brenda kufijve të caktuar, sa më i madh të jetë besimi, aq 
më pak do të jetë i prirur të mendojë se rrethana të caktuara janë të dyshimta. 
Gjyqtarët, me kalimin e kohës kanë kontribuar vetë në mënyrën në të cilën 
ata janë të perceptuar. Koncepti i paanshmërisë objektive, sipas mendimit tim 
nuk mund të përbëhet nga një abstragim i parimit, pa marrë parasysh rrethanat 
shoqërore të cilat përcaktojnë standardet praktike. Gjyqtarët nuk mund të jenë të 
përsosur, në të vërtetë, jo të gjithë gjyqtarët janë të përsosur, por edhe kështu, unë 
e kam të vështirë të pranoj se një person mund të ketë menduar seriozisht se në 
çështjen konkrete ka pasur mundësi për paanësi. Megjithatë, edhe mund ta shikoj 
këtë çështje nga një këndvështrim tjetër, por edhe pse në një botë hipotetike të 
gjyqtarëve të përsosur, që gëzojnë besimin e pakufizuar dhe respektin e gjerë, 
përsëri do të jetë ende e nevojshme për të treguar se sistemi i drejtësisë, në vetvete 
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është i “papërlyer” dhe është një sistem nga i cili përjashtohet hija më e vogël e 
dyshimit, një interpretim absolutist për të cilën unë kam simpati.

Cilado të jetë zgjidhja më e mirë për çështjen në shqyrtim, kam vendosur 
se përfundimi i të gjithë anëtarëve të tjerë të Dhomës së Madhe për rezultatin 
mendohet se nuk mund të ndahet nga vetë personat, për këtë arsye, mbi një 
çështje të tillë është ndjekur vlerësimi i duhur.

OPINIONI ALTERNATIV I GJYQTARIT Kuris

1. Mospajtimi im me shumicën ka të bëjë me dy çështje. Asnjëra prej tyre 
nuk mund të konsiderohet me aq rëndësi, sa për të hedhur dyshime mbi gjetjen e 
përgjithshëm të shkeljes së neneve 6/1 dhe 10 të Konventës.

2. Arsyetimi, siç përcaktohet në paragrafët 89 deri 91 të vendimit, përfshin 
dy rrethanat faktike që janë të rëndësishme për konstatimin e shkeljes së nenit 6 § 
1. E para është se gjyqtari J.M. ishte anëtar i trupit gjykues, i cili kishte vendosur 
mbi rastin e kërkuesit, edhe pse është pranuar në mënyrë eksplicite se “është e 
pamundur për të përcaktuar ndikimin [e tij] aktual në këtë rast”. Argumenti se 
gjyqtari JM ishte thjesht një nga dhjetë gjyqtarët në atë trup “nuk është vendimtar 
për çështjen objektive të paanshmërisë, në bazë të nenit 6 § 1, duke patur “ndikim 
të padiskutueshëm”, dhe konsiderohet cenim i paanshmërinë së kësaj gjykate 
përmes “një dyshimi të bazuar” (shih paragrafin 89 të vendimit). Në këtë kuadër, 
interpretimi në lidhje me paanshmërinë, se gjyqtari është “i hapur ndaj një dyshimi 
të vërtetë” mendohet se i referohet paanshmërisë objektive të vetë gjyqtarit J.M. 
dhe, nga kjo, e gjithë trupës. Gjykata nuk është e gatshme për ngritur pyetje 
mbi paanshmërinë subjektive të gjykatësit J.M.-së; por ajo është e mendimit se 
fakti që kërkuesi mund të ketë menduar se ai kishte disa arsye të cilat vënë në 
dyshim paanshmërinë subjektive të gjykatësit J.M. kanë një ndikim në objektin 
e paanshmërisë së atij gjykatësi dhe trupës si një e tërë. Edhe pse Gjykata nuk 
ka vënë në dyshim paanshmërinë subjektive të gjykatësit JM, në mënyrë të qartë 
dhe të drejtpërdrejtë, ajo e bën këtë në mënyrë implicite dhe indirekte, për shkak 
se shmang ndikimin e atij gjyqtari në rezultatin e rastit, dhe pohon se ajo mund 
të ketë qenë e tillë që të përcaktojë një përfundim i cili ishte i pafavorshëm për 
kërkuesin dhe se, pa këtë ndikim, rezultati mund të kishte qenë ndryshe.

Rrethana e dytë është se kërkuesi nuk është informuar se gjyqtari J.M. do 
të ishte pjesë e trupës në rastin e tij. Në të kundërtën, informacioni që kishte 
në dispozicion në atë kohë nuk sugjeronte se pritej që ky gjyqtar të ishte në 
përbërjen e trupit gjykues dhe se do të vendoste për çështjen e tij. Për shkak 
të kësaj fshehje (për çfarëdo arsye), kërkuesi “nuk kishte asnjë mundësi për të 
kundërshtuar praninë e [gjyqtarit] JM ose për të bërë aplikime për çështjen e 
paanshmërisë të trupit gjyqësor në këtë drejtim” (shih paragrafin 90 të vendimit 
dhe paragrafi 52 të përmendura aty).
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Sipas mendimit tim, rrethanat e para, në vetvete nuk ka rëndësi ligjore. Ne 
nuk dimë dhe nuk mund të dimë nëse ndonjë mendim i gjyqtarit J.M. që mund 
të ishte shprehur në diskutime, ishte i pafavorshëm për kërkuesin. Kështu, është 
spekulim se gjyqtari mund të ketë pasur një ndikim më të madh ose më të vogël 
në rezultatin e rastit të kërkuesit. Në të njëjtën mënyrë mund të spekulojmë për 
mungesën e paanshmërisë së, siç “gjyqtarëve kombëtare” të kësaj Gjykate, në 
rastet kundër shtetit për të cilin ata janë të zgjedhur, sepse kur një rast i cili është 
gjykuar nga Dhoma dhe i është referuar Dhomës së Madhe në bazë të nenit 43 të 
Konventës, gjykatësi e gjen veten në situatën në të cilën ai ose ajo ka qenë anëtar 
i Dhomës. Megjithatë, spekulime të tilla janë hedhur poshtë duke iu referuar nenit 
26 § 4 të Konventës, i cili në mënyrë eksplicite kërkon që gjyqtari i zgjedhur në 
emër të Palës së Lartë Kontraktuese në fjalë të jetë një anëtar ex officio i Dhomës 
së Madhe. Prandaj, përfshirja e gjyqtarit “kombëtar” në përbërjen e Dhomës së 
Madhe është në mënyrë formale, detyrohet nga vetë Konventa dhe është, në këtë 
drejtim, absolutisht e nevojshme.

Në funksion të situatave të tilla që kanë të bëjnë me praktikën e vazhdueshme 
të kësaj Gjykate, besueshmëria e çdo spekulimi rreth “anësisë” së gjyqtarit J.M. 
dhe të gjithë trupës vis-à-vis është thuajse zero. Duke qenë se gjyqtari kishte 
shprehur mbështetjen e tij për gjyqtaren M. (lidhja e të cilës me kërkuesin 
duket të jetë, problematike) shumë vite më parë dhe në një kontekst krejtësisht 
të ndryshëm, nuk ka indikacione se ai kishte shprehur ndonjëherë një opinion 
mbi rastin apo personalitetin e Z. Morice, ose në të gjithë kontekstin e ndjeshëm 
politikisht, para se ai të caktohej gjyqtar i çështjes.

Unë sigurisht nuk po lë të kuptohet se në një gjykatë franceze (apo të tjera 
kombëtare) “nevoja absolute” e përfshirjes së një gjyqtari të caktuar në përbërjen 
e një trupe gjyqësore që ka për të vendosur për një rast të veçantë mund të lejohet 
nga një referencë në një ligj, i cili shprehimisht kërkon përfshirjen e tij, në të 
njëjtën mënyrë që Konventa kërkon përfshirjen e gjyqtarëve “kombëtare” në 
Dhomën e Madhe. Edhe nëse do ishte zbatuar një ligj i tillë, ai ndoshta do të 
kishte qenë ligjërisht i diskutueshëm. Megjithatë, dhe jo vetëm në teori, nuk mund 
të ketë arsye të tjera (jo vetëm ligjore formale, por edhe të një natyre faktike) të 
cilat do të detyrojnë përfshirjen e një gjyqtari të caktuar në përbërjen e një trupe, 
ose, e thënë ndryshe, për të justifikuar mos përjashtimin e tij. Në jurisprudencën 
e Gjykatës, mund të gjeni vendimet dhe gjykimet, ku përfshirja e mëparshme e 
gjyqtarit në të njëjtin rast nuk përbënte shkelje të së drejtës për gjykim, një e drejtë 
e mbrojtur nga Konventa. Për të dhënë vetëm disa shembuj, edhe fakti i thjeshtë 
i një gjyqtari kishte vendimet e marra tashmë në lidhje me një person të veçantë 
“nuk mund në vetvete të konsiderohet se justifikohen dyshime për paanësinë e tij 
ose të saj” (shih Ökten k. Turqisë (dec.), . nuk 22347/07, § 41, 3 nëntor 2011); 
në një rast më parë, Gjykata kishte konstatuar se “ka bazë për dyshim legjitim që 
[mund] të dallohet në faktin se tre nga shtatë anëtarët e seksionit disiplinor kishte 
marrë pjesë në vendimin e parë” (shih Diennet k. Francës, 26 shtator 1995, § 38, 
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Seria A nr. 325-A). Çdo rast duhet të vendoset sipas meritave të veta. Në rastin 
në fjalë, nëse çështja e “anësisë” së gjykatësit J.M është ngritur nga kërkuesi në 
drejtimin e duhur, pretendimi do të jetë hedhur poshtë nga autoritet si i bazuar në 
një dyshim të paligjshëm. Megjithatë, kërkuesi kishte mohuar çdo mundësi për të 
ngritur këtë çështje në procedimet e brendshme.

Kështu, ishte shumë më i rëndësishme se sa fakti i pranisë së gjykatësit JM-së 
në trupën gjyqësore, fakti se qeveria kishte dështuar (ose nuk ka tentuar as) për të 
treguar se ka pasur arsye të forta që kanë bërë që prezenca e tij të jetë absolutisht 
e nevojshme (shih Fazli Aslaner k. Turqisë, nr. 36073/04, § 40, 4 mars 2014) ose, 
ndryshe, duke mos-përjashtuar atë konsiderohet e justifikuar. Unë personalisht 
besoj se nuk ka pasur arsye të tilla. Nga ana tjetër, nuk mund të ketë pasur ndonjë 
arsye me peshë që të përjashtojnë atë gjyqtar nga përbërja vetëm mbi bazën se ai 
kishte shprehur mbështetjen e tij për gjyqtaren M. shumë vite më parë dhe në një 
kontekst krejtësisht të ndryshëm. Të dy situatat ishin pa lidhje me njëra-tjetrën, 
përveç faktit se ato e përfshinin minorancën në mes të të njëjtëve protagonistë, 
por edhe kjo lidhje formale është shuar, ose lehtësuar të paktën në thelb, nga 
koha e gjatë e hapësirës   midis dy ngjarjeve dhe nga fakti se edhe vetë kërkuesi 
pranoi se gjyqtari JM nuk ka shfaqur asnjë paragjykim personal kundër tij (shih 
paragrafin 67 të vendimit). Prezumimi i integritetit gjyqësor duhet marrë parasysh. 
Dhe në qoftë se me të vërtetë ndodh, duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e 
rastit, akuzat e “anshmërisë” nga gjykatësit J.M duhet të jenë hedhur poshtë. Për 
më tepër, nuk ka gjasa që kërkuesi, në mënyrë të arsyeshme e të mjaftueshme, 
nuk do ta kishte ngritur këtë çështje fare, në lidhje me pabazueshmërinë e saj të 
dukshme. Ajo që me të vërtetë mund të dhe e ka bërë atë legjitimisht të dyshimtë 
ishte fakti se përbërja e trupit gjykues i cili ka vendosur çështjen e tij nuk i ishte 
bërë e njohur. Qeveria nuk dha ndonjë shpjegim për këtë mos deklarim. A do të 
kishte patur qeveria sukses në lidhje me këtë kërkesë, nëse do të kishte dhënë 
një shpjegim të tillë? Unë jam i sigurt se, në çdo rast, ata nuk mund të ishin të 
besueshëm, sepse edhe nëse mund të ketë arsye të forta (por të debatueshme) të 
natyrës formale juridike ose faktike për përfshirjen e një gjyqtari të caktuar në një 
përbërje të veçantë gjyqësore, thjesht nuk mund të ketë ndonjë arsye për të mos 
bërë të njohura emrat e trupës, për personin ndaj të cilit çështja po zhvillohet. Në 
këtë aspekt, mbrojtja e qeverisë ishte e destinuar të dështojë që në fillim.

Si pasojë, e dy rrethanave te diskutuara këtu, vetëm e dyta ka rëndësi, ndërsa 
e para është vetëm ndihmëse. Në kombinimin e të dyjave, ajo nuk ka kuptim 
të pavarur. Por,  a nuk nënkupton shumica këtë kur pranoi se prania e gjyqtarit 
J.M. ishte “jo vendimtare për çështje objektive të paanshmërisë sipas nenit 6 § 
1”? Me fjalë të tjera, jam thjesht duke përsëritur, në një mënyrë më të gjatë, në 
thelb te njëjtin argument? Unë mendoj se nuk jam, ose të paktën që nuk është 
qëllimi im. Djalli fshihet në detaje. Në arsyetimin e shumicës, ai fshihet në një 
detaj të vetëm, që është domethënës, në paragrafin 89 të vendimit, në “ndikimin 
e panjohur” të gjykatësit J.M. mbi rezultatin e rastit të kërkuesit. Unë jam i sigurt 
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se ky detaj, është për të ardhur keq që është dashur të lihet jashtë. Çdo spekulim 
në lidhje me “ndikimin aktual” të gjyqtarit në rezultatin e rastit, hedh në mënyrë 
të panevojshme, “hije të pajustifikuar dyshimi” mbi integritetin e atij gjyqtari. Ky 
konstatim, nuk është në pajtim me praktikën gjyqësore dhe misionin e Gjykatës.

3. Mospajtimi im tjetër, me shumicën ka të bëjë me paragrafin 132 të 
vendimit. Aty Gjykata përsërit thënien e saj, në çështjen e Kiprianu k. Qipros (si 
edhe në disa raste të Dhomës), se “statusi special” (ose “status i veçantë”, këtu në 
paragrafin 132) i avokatëve jep atyre “një pozicion qendror në administrimin e 
drejtësisë” si “ndërmjetës midis publikut dhe gjykatave” (shih Kiprianu k. Qipros 
[GC], nr. 73797/01, § 173, GJEDNJ 2005-ës XIII).

Unë nuk mund të pajtohem me një karakteristikë të tillë. Kjo është një çështje 
e parimit. Mbiemrat “special” ose “të veçanta” nuk nënkuptojnë “qendrore”. Një 
avokat gjithmonë përfaqëson një palë dhe sipas përkufizimit nuk është në gjendje 
për të zënë “një pozitë qendrore në administrimin e drejtësisë”. Një palë nuk 
është  kurrë “qendrore”, e as nuk mund të jetë përfaqësuesi i saj i tillë. Personat 
me një “pozicion qendror në administrimin e drejtësisë” janë gjyqtarët (për të 
mirë ose, siç është ndonjëherë rasti, për të keq). “Ndërmjetësit midis publikut dhe 
gjykatave” janë zëdhënësit e gjykatave, përfaqësues të shtypit, ose gazetarët, por 
në asnjë mënyrë avokatët, të cilët përfaqësojnë palët. Një avokat vepron në interes 
të një pale, për të mirën e klientit dhe, si rregull, shpërblehet nga ky i fundit. 
Një avokat duhet të marrë parasysh interesat e palës që përfaqëson, edhe kur ata 
janë në kundërshtim me ato të “publikut”, d.m.th shoqërisë dhe shtetit. Kjo nuk 
ka për qëllim të mohojë, apo të zvogëlojë rëndësinë e funksionit të avokatëve. 
Është e vërtetë se ata mund dhe të kontribuojnë për të kërkuar drejtësi dhe për të 
ndihmuar gjykatat për të ushtruar misionin e tyre, por avokatët mund të synojnë 
të pengojnë drejtësinë në interes të klientëve të tyre, dhe herë pas here e bëjnë 
këtë. Një palë e përfaqësuar nga një avokat në sallën e gjyqit kërkon drejtësi, por 
është ndoshta më rrallë për avokatin për të përfaqësuar një palë kundër të cilit 
kërkohet të vihet drejtësia.

Çdo dictum ka potencial për t’u zhvilluar, në disa çështje në të ardhmen, 
sipas nje ratio. Lidhur me këtë dictum të veçantë, unë ndoshta nuk duhet të 
them «potencial», por «rrezik». Përsëritja, në një tjetër gjykim të Dhomës së 
Madhe së kësaj Gjykate, e besimit se avokatët gjoja zënë “një pozitë qendrore 
në administrimin e drejtësisë” dhe për të qenë “ndërmjetës midis publikut dhe 
gjykatave”, sidomos kur një karakteristikë e tillë nuk është, në jurisprudencën e 
Gjykatës, dhe i atribuohet palës tjetër, p.sh, prokurorisë, shtrembëron situatën. Sa 
i përket rastit në fjalë, mund të ishte vendosur, pa cenuar përfundimet e Gjykatës 
dhe pa mbështetur këtë përsëritje jo-kritike.



Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA VASILIAUSKAS K. LITHUANISË

(Aplikimi nr. 21830/09)

Gjykimi

Strasburg

20 Tetor 2015

Ky vendim është bërë përfundimtar. 
Ai mund t’i nënshtrohet rishikimit redaktues.
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Në çështjen e Vasiliauskas kundër Lituanisë, 
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, e mbledhur në Dhomën e madhe 

të përbërë nga:

Dean Spielmann, President,
Josep Casadevall,
Guido Raimondi,
Mark Villiger,
Isabelle Berro,
Işıl Karakaş,
Ineta Ziemele,
Khanlar Hajiyev,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Ann Power-Forde,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque,
André Potocki,
Ksenija Turković,
Egidijus Kūris,
Jon Fridrik Kjølbro, Gjyqtarw,
dhe Erik Fribergh, Regjistrues,

pasi diskutoi në seancë me dyer të mbyllura ne 4 Qershor 2014 dhe 2 Korrik 2015,
Jep vendimin e mëposhtëm, i cili u miratua në të njëjtën datë:

PROCEDURA
1. Çështja e ka origjinën në aplikimin (nr.35343/05) kundër Republikës së 

Lituanisë, depozituar në Gjykatë bazuar në Nenin 34 të Konventës për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (“konventa”) nga një 
shtetas Lituanez, Z. Vytautas Vasiliauskas (“kërkuesi”), në 30 Korrik 2005.

2. Kërkuesi, të cilit i ishte siguruar ndihmë ligjore, u përfaqësua nga Z. Š. 
Vilčinskas, një avokat që e ushtronte profesionin në Vilnius. Qeveria 
Lituaneze (“qeveria”) u përfaqësua nga Zj. Karolina Bubnytė.

3. Kërkuesi u ankua se dënimi i tij për genocid ishte në shkelje të Nenit 7 të 
Konventës, në veçanti sepse interpretimi në mënyrë të zgjeruar i gjykatave 
kombëtare nuk kishte asnjë bazë në të drejtën ndërkombëtare.

4. Kërkimi i ishte caktuar  Seksionit të Dytë të Gjykatës (Rregulli 52 § 1 i 
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Rregullores së Gjykatës). Në 16 Qershor 2009 Presidenti i Seksionit vendosi 
të njoftojë mbi kërkimin Qeverinë.

5.  Në 17 Dhjetor 2016 një Dhomë e Seksionit të Dytë, e përbërë nga gjyqtarët 
e mëposhtëm: Guido Raimondi, Danutė Jočienė, Peer Lorenzen, Dragoljub 
Popović, Işıl Karakaş, Nebojša Vučinić dhe Paulo Pinto de Albuquerque, 
dhe gjithashtu Stanley Naismith, regjistruesi i seksionit, hoqën dorë nga 
juridiksioni në favor të Dhomës së Madhe, asnjë nga palët nuk e kundërshtoi 
heqjen dorë (Neni 30 I Konventës dhe Rregulli 72).

6.  Përbërja e Dhomës së Madhe u përcaktua në përputhje me dispozitat e Nenit 
26 §§ 4 dhe 5 të Konventës dhe Rregullin 24.

7.  Ashtu si kërkuesi edhe Qeveria, depozitoi verejtje të mëtjeshme në formë të 
shkruar, mbi pranueshmërinë dhe meritat.

8.  Veç kësaj, komentet e palës së tretë u pranuan nga Qeveria e Federatës Ruse, 
e cila ishte lejuar nga Presidenti i Dhomës së Madhe që të ndërhynte në 
procedurën e shkruar (Neni 36 § 2 I Konventës dhe Rregulli 44).

9.  Një seancë dëgjimorë u zhvillua në prani të publikut, në ndërtesën e Gjykatës 
së të Drejtëve të Njeriut, në Strasburg, më 4 Qershor 2014 (Rregulli 59 § 3).

U paraqitën para Gjykatës:
(a) për Qeverinë
Zj K. BUBNYTĖ, Ministre e Drejtësisë                            Agjente e Përkohshme,
Zj L. URBAITĖ, MINISTRE E DREJTËSISË                                        

AVOKATEZ  ë. A. SCHABAS, Universiteti i Middlesex,                              Avokat
(b) per kërkuesin
Z. Š. VILČINSKAS                                                                                  Avokat.
Gjykata dëgjoi parashtrimet nga Zj. Bubnyte, Z. Schabas dhe Z. Vilčinskas, 

gjithashtu dhe përgjigjet mbi pyetjet e ngritura nga gjyqtarët Forde, Ziemele, 
Pinto de Albuquerque, Sajó, Spielmann, Turković dhe Vučinić.

FAKTET
1. RRETHANAT E ÇËSHTJES
10. Kërkuesi ka lindur në 21 Tetor 1930 dhe jeton në Tauragė.A. Përmbledhje e 

sfondit historik 
11. Në 23 Gusht 1939 Bashkimi Sovjetik (këtej e tutje referuar si BRSS), udhëhequr 

nga Josif Stalin, nënshkroi një pakt mossulmimi me Gjermaninë, e cila 
udhëhiqej nga Adolf Hitler (“Pakti Molotov-Ribbentrop”). Në një protokoll 
shtesë sekret, miratuar nga palët në të njëjtën datë, dhe i ndryshuar në 28 Shtator 
1939 dhe 10 Janar 1940, Lituania dhe shtete të tjera Baltike, u atribuoheshin 
sferës së interesave të BRSS-se, në rast të ndonjë “rivendosje territoriale dhe 
politike” të territoreve të këtyre shteteve të pavarura. Pas pushtimit të Polonisë 
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nga Gjermania në 1 Dhjetor 1939 dhe fillimit të Luftës së Dytë Botërore, 
Bashkimi Sovjetik filloi të ushtronte presion të konsiderueshëm mbi qeveritë 
e shteteve Balltike, më qëllim që të merrte kontrollin mbi këto shtete në 
pajtim me Paktin Molotov-Ribbentrop dhe protokollit të tij shtesë.

12. Në vijim të një ultimatumi që lejonte një numër të pakufizuar trupash Sovjetikë 
që të vendoseshin në vendet Balltike, në 15 Qershor 1940 ushtria Sovjetike e 
pushtoi Lituaninë. Qeveria e Lituanisë u largua nga detyra, dhe një Qeveri e 
re u formua nën drejtimin e Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, partia 
e vetme politike e BRSS. Më 3 Gusht 1940 Bashkimi Sovjetik e përfundoi 
aneksimin e Lituanisë duke adoptuar një akt qe e përfshinte vëndin brenda 
BRSS, ku Lituania u quajt “Republika Sovietike Socialiste Lituaneze” (tani 
e tutje referuar si “RSSL”). Në 1941 vendi u pushtua nga forcat Gjermane 
Naziste. Në Korrik 1944 Ligji Sovjetik u rivendos në territorin Lituanez( shih 
Kuolelis dhe te tjerë v. Lithuania, nr. 74357/01, 26764/02 dhe 27434/02, § 8, 
19 February 2008, dhe gjithashtu Ždanoka v. Latvia [GC], nr. 58278/00, §§ 
12 dhe13, ECHR 2006 IV).

13. Një lëvizje mbarëkombëtare partizane filloi në Lituani. Qëllimi i qëndresës 
së armatosur dhe të paarmatosour ishte çlirimi dhe rivendosja e pavarësisë 
në Lituani. Në 1949 u formua një organizatë partizane, Lëvizja e Luftës për 
Lirinë e Lituanisë ((Lietuvos laisvės kovos sajūdis (“LKKS”)). Më 16 Shkurt 
1949 organizata adoptoi Deklaratën e cila përcaktonte se Këshilli i LKKS ishte 
“autoriteti politik më i lartë i shtetit, që drejtonte luftën politike dhe ushtarake 
për liri të vëndit  (aukščiausias tautos politinis organas, vadovaująs politinei ir 
karinei tautos išsilaisvinimo kovai)”. Strukturat shtypëse Sovjetike, mishëruar 
në, NKVD (Komisariati Popullor i Punëve të Brendshme, Narodnyy Komissariat 
Vnutrennikh Del), MGB (Ministria për Sigurinë Shtetërore, Ministerstvo 
Gosudarstvenoj Bezopastnosti) dhe organe të tjera, të cilat kërkonin që të 
shtypnin qëndresën. Sistemi i strukturave shtypëse organizohej në mënyrë të 
përsëritur. Shumica e punonjësve drejtues dhe operativ në këto struktura nuk 
ishin me shtetësi Lituaneze, por ishin të dërguar në Lituani nga BRSS. Në 
vitet 1950 lëvizja partizane u shtyp nga autoritetet Sovjetike, megjithëse disa 
formacione të ndara partizane po vepronin për një farë kohe deri pas vitit 1953, 
vit në të cilin udhëheqësit e LKKS u kapën dhe u vranë.

14. Lituania e rifitoi pavarësinë në 11 Mars 1990; kjo u njoh zyrtarisht nga BRSS 
në 6 Shtator 1991. Ushtria Ruse u largua nga Lituania në 31 Gusht 1993.
B. Karriera e kërkuesit në MGB dhe dënimi i tij për genocid
1. Statusi i kërkuesit brënda MGB, RSSL.

15.  Qeveria i vuri në dispozicion Gjykatës kopje nga Arkivi Special Lituanez 
((Lietuvos Ypatingasis Archyvas) lidhur me shërbimin e kërkuesit për 
periudhën kur ai punonte për MGB-në, RSSL. Dokumentat janë në Rusisht 
dhe u përkthyen në Lituanisht nga Prokuroria e Përgjithshme nga një përkthyes 
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nga rajoni i Kaunas. Duket se këto dokumente u mbështetën nga prokurori 
kur ai ngriti akuzën kundër kërkuesit në 2001 (shih paragrafin 29 më poshtë).

Dokumentat zbulojnë informacionin e mëposhtëm. 
16. Mes vitit 1950 dhe 1952 kërkuesi studioi në RSSL, në Shkollën MGB në Vilnius.
17. Në 8 Prill 1952 kërkuesi u punësua si agjent asistent operativ (operatyvinis 

įgaliotinis), dhe nga 15 Shtatori 1952 ai punoi si një agjent operativ në njësinë 
e qarkut te Sakiai të RSSL MGB. Për sa i përket 1 Korrikut 1953 kërkuesi 
punoi agjent i lartë operativ në MGB dhe më pas në KGB.

18. Procesverbali i mbledhjes se anëtarëve të partisë komuniste, të distriktit 
të Sakiai i njësisë së MGB në 2 Mars 1953, kishte si agjendë të mbledhjes 
diskutimin mbi “vendimet e Komitetit Qëndror të BRSS, dhe urdhrat nga 
BRSS MGB DHE RSSL MGB për sa i përket ekzaminimit të elementëve 
nacionalistë në distriktin e [Šakiai]”. Procesverbali më tej dokumenton se një 
anëtar nga distrikti i [Šakiai] MGB kërkoi që në të ardhmen e afërt “banditët 
dhe organizatat e fshehta nacionaliste duhet të zhduken”. Njësia Rajonale e 
partisë Komuniste u kurajua të nxiste banorët mbi “luftimin kundër banditëve 
dhe organizatave te fshehta nacionaliste”. Procesverbali dokumenton se 
“qëllimi i tyre (njësia e tij e MGB) ishte që të shfaroste sa më shpejt të jetë e 
mundur banditët, ata të cilët i ndihmojnë ata dhe të njohurit e tyre”.

19. Nga procesverbali i mbledhjes së 18 Shtatorit 1953 të Distriktit të Sakiai del në 
pah se njësia e MGB e anëtarëve të partisë komuniste, se në atë rast kërkuesi 
dha një fjalim rreth “luftës kundër organizatave të fshehta nacionaliste”. 
Kërkuesi deklaroi se deri tani ai “nuk kishte pasur sukses në ekzpozimin e të 
gjithë anëtarëve të bandave nacionaliste në distriktin që i ishte caktuar atij”. 
Në pikëpamjen e kërkuesit, “nëse secili komunist, secili anëtar i njësisë së tij 
(MGB), merr përsipër detyrat e tij më në themel, ata mund të arrijnë rezultate 
të mira në këtë luftë kundër organizatave të fshehta nacionaliste”.

20. Përgjatë takimit të 4 Nëntorit 1953 të Distriktit të Sakiai, njësia e MGB e 
anëtarëve të partisë komuniste, kërkuesi u përshkrua si një person i cili kishte 
arritur rezultate të mira në detyrën e tij.

21. Në 23 Dhjetor 1953 kërkusi u bë anëtar i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik. 
Procesverbali i mbledhjes se distriktit të Sakiai, njësia e MGB e anëtarëve të 
partisë Komuniste, tregon se eprorët e kërkuesit e karakterizonin ate si një njeri 
të disiplinuar (disciplinuotas), politikisht të informuar (politiškai raštingas) dhe 
që kishte rezultate të mira. Eprorët vinin në dukje se anëtarësimi në radhët 
e “Partisë së Lavdishme Komuniste” e detyronte kërkuesin që të “rriste 
informomin e tij mbi politikën, të studionte historinë e partisë Komuniste në 
luftën e saj me armiq të ndryshëm dhe të ishte gjithmonë vigjilent”.

22. Në 1964 kërkuesi fitoi kualifikimin si jurist pranë KGB, Instituti i Lartë  Felix 
Dzerzinskij.
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23. Nga 1967 deri kur doli në pension në 1975 për shkaqe shëndetësore, kërkuesi 
punoi si kryetari i departamentit të KGB në Distriktin e Jurbarkas.

24. Sipas të dhënave të regjistruara mbi kërkuesin, përgjatë 25 viteve të shërbimit 
të tij në MGB (KGB), ai u shpërblye, dekorua ose nderua të paktën 24 herë. 
Gjatë shërbimit të tij në MGB dhe KGB kërkuesi shërbeu në rangun e Toger-
Kolonelit (papulkininkis).

2. Operacioni i kapjes dhe vrasjes së partizanëve J.A dhe A.A

25. Në 2 Janar 1953 kërkuesi mori pjesë në një operacion kundër dy partizanëe 
Lituanezë, vëllezërit J.A dhe A.A, të cilët kishin qëndruar të fshehur në pyll 
në zonën e Sakiai.  M.Ž., të bashkë akuzuar me kërkuesin në procedimin 
penal për genocid, ku kishte dhënë autoriteteve Sovjetike informacion mbi 
vendndodhjen e Partizanëve. U planifikua një operacion për kapjen ose 
asgjesimin e partizanëve. Shumë ushtarë u përfshinë dhe kërkuesi ishte pjesë 
e operacionit. Gjatë përpjekjes për të kapur J.A dhe A.A, pati rezistencë duke 
hapur zjarr ndaj oficerëve të MGB-së dhe ushtarëve Sovjetikë. Partizanët u 
qëlluan dhe u vranë.

26. Në ditën e operacionit, e cila ishte, 2 Janar 1953, Kryetari i Distriktit të Sakiai 
MGB hartoi një raport për eprorin e tij kryetar i Rajonit të Kaunas MGB, ku u 
përmend se kërkuesi kishte kontribuar në suksesin e operacionit gjatë të cilit 
“dy banditët ishin asgjesuar”, dhe në këtë mënyrë e meritonte që të nderohej 
(užsitarnavo paskatinimą).

27. Në 1 Shtator 1953 Kryetari i distriktit të Sakiai MGB, i shkroi Ministrit të 
Brëndshëm të RSSL, duke e informuar atë se më 2 Janar 1953, kërkuesi dhe 
oficerët e MGB kishin asgjesuar  “dy anëtarë të një bande nacionaliste [J.A 
dhe A.A.]. Ai propozoi që kërkuesi të shpërblehej për atë operacion. Dosja e 
shërbimit të kërkuesit tregon se në datën 15 Shtator 1953 kërkuesi u nderua 
dhe u pagua me një shpërblim prej 500 rublash.

28. Më 10 Dhjetor 1971 Kryetari i Komitetit Ekzekutiv të distriktit të Šakiai 
tregon se vëllezërit J.A. dhe A.A. i përkisnin një “bande borgjeze nacionaliste” 
përgjatë përiudhës së pas luftës dhe në 1953 ata u qëlluan si anëtarë të saj.

3. Dënimi i kërkuesit për genocid
(a) Aktakuza

29. Pasi Lituania fitoi pavarësinë, prokuroria e përgjithshme në rajonin e Kaunas 
filloi një hetim në Prill 2001 mbi vdekjen e vëllezërve J.A. dhe A.A. Në 
Shtator 2001 e akuzoi kërkuesin dhe M.Z për genocid, në përputhje me Nenin  
71 § 2 të Kodit Penal që ishte në atë kohë në fuqi (shih paragrafin 52 më 
poshtë). Prokurori në 15 Shtator 1951  pretendoi se këkuesi kishte shërbyer 
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si agjent operativ në rajonin e Kaunas, distrikti i  Šakiai degë e RSSL MGB. 
Ai e dinte se qëllimi kryesor i RSSL MGB ishte “zhdukja fizike e një pjesë 
të popullsisë Lituaneze e cila i përkiste një grupi të ndryshëm politik (atskira 
politinė grupė), domethënë, partizanët Lituanezë, pjesëmarrës në qëndresën 
ndaj pushtimit Sovjektik”. “Kërkuesi kishte qënë aktiv në përmbushjen e 
qëllimit primar të RSSL MGB duke vrarë disa nga banorët e Lituanisë që 
i përkisnin grupit të lartpërmendur politik”. Për prokurorin, faji i kërkuesit 
provohej bazuar në regjistrimet e shërbimeve të tij (tarnybos kortelė), nderimet 
e kërkuesit nga eprorët për këmbënguljen e tij kur ekzekutonte masat të tilla, 
drejtimin e operacionit dhe pjesëmarrjen personale në kapjen e banditëve 
(pareikšta padėka už atkaklumą pravedant agentūrines-tyrimo priemones, 
vadovavimą operacijai, asmeninį dalyvavimą sulaikant banditus). Provat e 
shqyrtuara nga prokurori përfshinin deklarata të dëshmitarëve, procesverbale 
nga mbledhjet e distriktit të Šakiai, njësia e MGB, të cilat ishin marrë nga 
Arkivi Special Lituanez (Lietuvos ypatingasis archyvas) dhe nga Qendra 
Kërkimore e Lituanisë për Rezistencën dhe Genocidin, (Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centras) dhe përkthime të këtyrë dokumenteve, 
të cilat përmendinin kërkuesin, detyrat të cilat i ishin caktuar atij lidhur me 
asgjesimin e, banditëve, ndihmësve të tyre dhe personave të afërt. Si provë 
tjetër përfshiheshin raportet e MGB rreth asgjesimit të banditëve J.A dhe A.A.

(b) Vendimi i Gjykatës së shkallës së parë
30. Nga një vendim i 4 Shkurtit 2004, Gjykata Rajonale e Kaunas gjeti se kishte 

prova të mjaftueshme për të dënuar kërkuesin për gjenocid. Bazuar në 
deklaratat e dëshmitarëve, provat me shkrim marrë nga Qendra Kërkimore 
e Lituanisë për Rezistencën dhe Gjenocidin, dhe deklaratat nga kërkuesi 
dhe i bashkë-akuzuari M.Z., gjykata vendosi se J.A. dhe A.A i përkisnin 
njësisë së 37-të të distriktit të partizanëve të Tauras. Gjykata përcaktoi se 
informacioni në dosje të lejonte që të arrihej në konkluzionin se në mënyrë 
që vëllezërit partizan të kompromentoheshin, autoritetet Sovjetike kishin 
përhapur keqinformim, duke thënë se J.A. dhe A.A. kishin dezertuar nga 
njësia partizane, po fshiheshin, dhe pas kësaj nuk kishin asnjë lidhje me 
partizanët. Këto akuza ishin të pavërteta. Në të vërtetë, partizanët, duke 
përfshirë dhe vëllezërit J.A. dhe A.A., vepronin në grupe të vogla në mënyrë 
që të shmangnin asgjësimin nga Sovjetikët. Përfundimisht, nuk ka asnjë 
provë të besueshme që mund të hedhë poshtë pohimin se J.A dhe A.A “ishin 
anëtarë të të qëndresës së organizuar dhe ata i përkisnin një grupi politik. 
Gjykata gjithashtu përcaktoi se sipas dëshmisë së një dëshmitari, se vëllezërit 
partizanë ishin fshehur në pyll për tre ose katër vjet me radhë, dhe familja i 
kishte siguruar ushqim.

31. Për sa i përket kërkuesit, gjykata vuri në dukje se lidhur me 15 Shtatorin 
1951, ai kishte qënë duke punuar si agjent operativ i MGB në SSR-në 
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Lituaneze, dhe “e dinte qëllimin primar të Ministrisë, e cila ishte zhdukja 
fizike e një grupi të ndryshëm politik, partizanëve Lituanezë, të cilët ishin 
pjesë e popullsisë Lituaneze”. Në dosjet e MGB, dy vëllezërit ishin listuar 
si partizanë, anëtarë të organizatave të fshehta të qëndresës kombëtare 
(partizanai – nacionalinio ginkluoto pogrindžio dalyviai). Gjykata e hodhi 
poshtë pretendimin e kërkuesit se ai nuk kishte marrë pjesë në mënyrë aktive 
në operacionin e kapjes ose asgjesimit të dy partizanëve, gjatë të cilit dy 
partizanët kishin vdekur. Në të kundërt, dosja operative e eprorit të kërkuesit, 
përcaktonte se një nga banditët ishte eleminuar personalisht nga kërkuesi. Pas 
operacionit kërkuesi u pranua në partinë komuniste dhe të dy, ai dhe M.Z. 
kishin fituar një shpërblim financiar. Më e rëndësishmja, as kërkuesi as M.Z. 
nuk refuzuan që kishin marrë pjesë në operacionin e asgjesimit të partizanëve. 
Sipas pikëpamjes së gjykatës, të gjitha rrethanat të çonin në konkluzionin se 
të dy të akuzuarit kishin marrë pjesë në 2 Janar 1953 “në eleminimin fizik 
(vrasjen) e banorëve të Lituanisë të cilët i përkisnin grupeve të ndryshme 
politike (atskira politinė grupė), pjesëmarrësve në qëndresën ndaj pushtimit 
Sovjetik, domethënë [kërkuesi] ka marrë pjesë në genocid”.

32. Gjykata Rajonale e Kaunas vuri në dukje se Neni 3 i Ligjit të 9 Prillit 1992 
“Mbi Përgjegjësinë për Genocid ndaj Banorëve të Lituanisë” parashikonte 
mundësine e aplikimit të përgjegjësisë penale për genocid në mënyrë 
retroaktive.

33. Gjykata Rajonale e Kaunas e shpalli fajtor kërkuesin për genocid bazuar 
në Nenin 99 të Kodit Penal (shih paragrafin 53 më poshtë) dhe e dënoi me 
gjashtë vjet burgim. Kërkuesit iu sigurua pezullim i dënimit bazuar në shkaqe 
shëndetësore.

M.Ž. u dënua gjithashtu për shkak se kishte qënë ndihmës në genocid bazuar në 
të njëjtën dispozitë të Kodit Penal. Ajo u dënua me pesë vjet burgim, dënim i 
cili u pezullua bazuar në shkaqe shëndetësore. 

Gjykata gjithashtu pranoi një padi civile nga pala e dëmtuar, M.B., e cila ishte 
e bija e J.A. dhe mbesa e A.A., por nuk u shpreh mbi shumën e dëmit, pasi 
duhet të bëhej një procedim i ndarë civil.

34. Të dy, si kërkuesi dhe M.Z apeluan kundër dënimeve të tyre.

(c) Vendimi i gjykatës së apelit
35. Në 21 Shtator 2004 Gjykata e Apelit la në fuqi dënimet dhe mbajti qëndrimin 

se vendimi i gjykatës së shkallës së parë kishte qënë i bazuar dhe në përputhje 
me ligjin. Gjykata e apelit parashtroi se gjykata e shkallës së parë nuk kishte 
dalë në konkluzionin se kërkuesi kishte qëlluar personalisht një nga partizanët. 
Në fakt, kërkuesi ishte dënuar vetëm për pjesëmarrjen në operacionin e 
zhdukjes së partizanëve si përfaqësues të një grupi politik. Kërkuesi vetë e 
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ka pranuar, dhe ishte provuar nga deklaratat e dëshmitarëve dhe dokumentat, 
se ai kishte ndërmarrë një rol aktiv në operacion, se ai kishte qënë përgjegjës 
për M.Ž., e cila u kishte treguar autoriteteve Sovjetike vëndin e fshehjes së 
partizanëve, se ai kishte qënë një nga oficerët të cilët kishin rrethuar bunkerin, 
dhe kishte qëndruar me M.Ž. deri në fund të operacionit. Gjykata e Apelit 
vëren se kërkuesi, si një oficer operativ i distriktit të  Šakiai MGB, i cili kishte 
punuar në mënyrë vullnetare për autoritetin pushtues (MGB) “ishte në dijeni në 
mënyrë të qartë se qëllimi i isntitucionit ishte që të zhdukte fizikisht partizanët 
Lituanezë, si pjesë e popullsisë Lituaneze (tikrai žinojo, kad šios įstaigos tikslas 
yra Lietuvos partizanų, kaip Lietuvos gyventojų dalies, fiziškas sunaikinimas)”. 
I vetëdijshëm për këtë fakt, kërkuesi, së bashku me pjesëmarrësit e tjerë në 
operacion, kishin marrë pjesë personalisht në vrasjne e vëllezërve partizanë 
J.A. dhe A.A. Gjithashtu, M.Ž., si një agjente e MGB, gjithashtu e kuptonte 
qëllimin e organizatës, dhe duke i siguruar asaj informacion mbi vendndodhjen 
e partizanëve dhe duke i treguar MGB-së bunkerin e partizanëve, kuptonte se 
vëllezërit partizanë do të asgjesoheshin. Prandaj, të dy si kërkuesi dhe M.Ž. 
kishin vepruar me qëllim të drejtpërdrejtë (tiesioginė tyčia). Si përfundim, 
Gjykata e Apelit doli në konkluzionin, se në kohën e procedimeve penale kundër 
tij, kërkuesi kishte akoma pikëpamjen se veprimet e autoriteteve Sovjetike 
kundër partizanëve Lituanezë ishin të ligjshme.

36. Gjykata e apelit e hodhi poshtë argumentin e kërkuesit se përkufizimi i 
genocidit sipas ligjit Lituanez, bazuar në Nenin 99 të Kodit Penal, ishte në 
kundërshtim me përkufizimin e parashikuar në Nenin II të Konventës së 
Kombeve të Bashkuara të 1948 për Ndalimin dhe Ndëshkimin e Krimit të 
Genocidit (tani e tutje referuar si “Konventa e Genocidit”). Gjykata e Apelit 
vuri në dukje konkluzioni e Gjykatës së shkallës së parë se vëllezërit J.A. 
dhe A.A. ishin asgjesuar për shkak se i përkisnin një “grupi politik”. Ndërsa 
pranohet se përkufizimi i krimit të genocidit në Nenin 99 të Kodit Penal 
përfshin gjithashtu grupet sociale dhe politike, dhe ështe në këtë mënyrë më 
i gjërë se koncepti i krijuar nga Konventa për Genocidin, Gjykata e Apelit 
parashtroi se shtimi i këtyrë grupeve ështe “i arsyeshëm dhe në një linjë 
me realitetin”. Konventa për Genocidin nuk përmban dispozita specifike 
në mënyrë që koncepti i genocidit të interpretohet në mënyrë të zgjeruar; 
megjithatë Konventa për Genocidin as nuk e ndalon një interpretim të tillë. 
Koncepti i genocidit është zgjeruar në Kodet Penale të shteteve të tjera. 
Gjykata e apelit shpjegoi se “grup politik do të thotë njerëz të cilët janë të 
lidhur nga pikëpamje politike dhe besime të përbashkëta dhe qëllimi për 
zhdukur fizikisht një grup të tillë gjithashtu dmth genocid, sepse kjo ka për 
qëllim zhdukjen e një pjese të njerëzve (politinė grupė – tai žmonės, susiję 
bendromis politinėmis pažiūromis ir įsitikinimais, ir siekimas tokią grupę 
fiziškai sunaikinti taip pat reiškia genocidą, nes siekiama sunaikinti dalį 
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žmonių)”. Gjykata thekson se:
“Atribuimi Iipartizanëve Lituanezë, që dmth, pjesëmarrësit në qëndresën e 

armatosur ndaj fuqisë pushtuese, ndaj një grupi të “veçantë politik”, siç ishte bërë 
në vendimin e gjykatës, ishte në thelb relative dhe i kushtëzuar dhe nuk ishte 
shumë i saktë. Anëtarët e këtij grupi kishin qënë në të njëjtën kohë përfaqësues 
të shtetit Lituanez, që është, një grup kombëtar. Genocidi Sovjetik u ndërmorr 
saktësisht bazuar në kriterin e shtet-kombit të banorëve. Pra partizanët Lituanezë 
nuk mund të cilësohen vëtëm si grup politik, por edhe si grup etnik dhe kombëtar, 
si rrjedhojë, grupet e listuara në Konventën për Genocidin.”
37. Gjykata e apelit e hodhi poshtë pretendimin e kërkuesit dhe të  M.Ž.’s se 

veprimet e tyre nuk kishin të bënin me genocid sepse në kohën e vdekjes së 
tyre, vëllezërit J.A, dhe A.A, nuk kishin qënë partizanë dhe në këtë mënyrë 
nuk mund të konsiderohej se ata ë përkisnin një grupi “politik, social ose një 
grupi tjetër”.
“...ankesat e të dënuarve V. Vasiliauskas and M.Ž. gjithashtu përmbajnë pre-

tendime se gjatë luftës, vëllezërit J.A. dhe A.A kishin bashkëpunuar me forcat 
pushtuese Gjermane dhe kishin kryer krime. Për më tepër, në 1947 ata kishin 
dezertuar nga skuadra partizane dhe më pas nuk kishin qënë më në kontakt me 
partizanët e tjerë. Prandaj, sipas pikëpamjes së ankuesve, J.A. dhe A.A nuk mund 
të konsideroheshin pjesë e ndonjë grupi politik, social, ose tjetër grupi, dhe vep-
rimet kundër tyre nuk mund të konsiderohen si genocid. Kjo dhomë ka pikëpam-
jen se këto argumenta janë hedhur poshtë në mënyrë të arsyeshme nga gjykata 
dhe tashmë janë adresuar në gjykimin për dënimin e tyre. Të dy, V. Vasiliauskas 
and M.Ž. përmedin çertifikatën nr. 1767 të Departamentit Arkivor Lituanez, që 
mban datën 13 Nëntor 2001. Ҫertifikata tregoon se arkivi i KGB përmban një 
çështje penale kundër J.A. dhe nën akuzën e asaj çështje shkruhet se, kur Gjer-
mania pushtoi Lituaninë, J.A. u bashkua me skuadrën e armatosur të partizanëve 
të bardhë; ai mbante armë dhe mori pjesë në arrestime, dënime dhe transportim 
të anëtarëve aktive të partisë Sovjetike dhe çifutë. Për më tepër, ai kreu agjitacion 
atni sovjetik dhe bëri kërcënime terroriste ndaj komunistëve, që do të thotë se ai 
kishte kryer veprën penale të parashikuar në Nenin 581a të Kodit Penal të Repub-
likës Sovjetike Socialiste Federative Ruse [ Krim kundërrevolucionar dhe tradhti 
e atdheut]. Në 4 Maj 1945 J.A. u arratis nga burgu dhe u bashkua me skuadrën 
partizane. 

Për sa i përket A.A., certifikatës tregon se gjatë pushtimit Gjerman ai shërbeu 
në policinë Gjermane, dhe në 1944 ai filloi si një person i jashtëligjshëm, duke u 
bashkuar me njësinë e armatosur kombëtare partizane. Gjithashtu tregohet se në 
1947 J.A dhe A.A u larguan nga njësia partizane dhe ikën për t’u fshehur vetëm, 
ata nuk mbajtën kontakte me partizanët e tjerë, dhe sipas urdhrit të komandantit 
të njësisë partizane të Tauras ata u konsideruan dezertorë. Në akuzën e 16 Marsit 
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1945 të hartuar nga [MGB], tregohet e njëjta gjë si për J.A. Veprat specifike për 
të cilat J.A. ishte akuzuar nuk ishin detajuar. Duke vlerësuar dokumentët e më-
sipërme, del në pah se ato nuk përmbajnë të dhëna mbi përfshirjen e vëllezërve 
në krime të veçanta kundër njerëzimit. Për më tepër, nga akuzat kundër J.A. ka 
më shumë të ngjarë se ai është akuzuar fillimisht për aktivitetin kundër forcave 
pushtuese të BRSS në vetvete. Nuk ka të dhëna  në dosje për ndonjë përfshirje të 
vëllezërve në akte të tjera kriminale. Madje dhe në dokumentet e KGB tregohet 
se nga 1947 J.A dhe A.A, kishin qenë të fshehur, “pa kryer grabitje, dhe ata nuk 
i përkisnin asnjë bande kriminale”. Letra nga Qëndra e Kërkimit të Rezistencës 
dhe Genocidit “aktiviteti i qëndresës nga J.A. dhe A.A.” tregon se nga 1945 ata 
i pëkisnin njësisë partizane nr.37… Në përputhje me të dhënat nga  Šakiai MGB 
në 1949 [J.A dhe A.A] akoma ishin pjesë e njësisë partizane nr.37… Më pas ata 
u larguan nga njësia dhe nuk morën më pjesë në veprime partizane. 

Në pikëpamjen e Dhomës, informacioni i dhënë nuk tregon se deri në asgjes-
imin e tyre J.A dhe A.A. nuk mund të konsideroheshin si partizanë Lituanezë. 
Në vendimin e dënimit është vënë në dukje me të drejtë se gjatë periudhës në 
fjalë, partizanët ishin të detyruar që të luftonin në grupe të vogla për të shmangur 
asgjesimin. Madje dhe në dosjet e MGB tregohet se në Gusht 1952 partizanët e 
tjerë po kërkonin për një mundësi për të takuar J.A. dhe A.A në mënyrë që të for-
monin një skuadër të vetme. Prandaj MGB vendosi që të përhapë thashethemet  
se J.A dhe A.A, ishin agjentë të MGB. Plane të veçanta për të diskredituar J.A 
dhe A.A ishin të dukshme nga plani i 12 Shtatorit 1952 konfirmuar nga kryetari 
i bordit të MGB të distriktit të Kaunas… Dëshmitarja A.S, dëshmoi se në 1952 
ajo takoi partizanët J.A. dhe A.A. dhe ju dha atyrë ushqim. Veç kësaj, J.A. dhe 
A.A. i dhanë asaj një çertifikatë duke i konfirmuar se ajo ishte një mbështetëse e 
partizanëve. Ajo e ka mbajtur atë çertifikatë deri më sot. 

Në 18 Nëntor 1992 zyra e Prokurorit të përgjithshëm e spastroi emrin e J.A’s 
lidhur me krimet atribuara atij në akuzën e 1945. Prokuroi tregoi se nga Tetori 
1944 në Maj 1945 J.A. ishte burgosur në mënyrë të paligjshme. Në 1998 dhe 
2002 Qëndra Kërkimore Lituaneze për Rezistencën dhe Genocidin iu dha J.A 
dhe A.A çertifikata pas vdekjes si luftëtarë vullnetare kario savanorio). Fakti se 
MGB vetë i ka konsideruar J.A. dhe A.A. si partizanë është i qartë nga raporti i 
11 Qershorit 1952, në të cilin kryetari i MGB-së së Kaunas  informoi Ministrin e 
Brëndshëm të RSSL se ishin ndërmarrë masa për të gjetur vëndet e fshehta [J.A 
dhe A.A] dhe asgjesimin e tyre. Distrikti i Šakiai MGB duhet të merrte masa për 
të shpejtuar asgjesimin e [J.A dhe A.A]. E gjithë kjo shërbente për të provuar se 
kur vendosen këto plane në veprim, J.A dhe A.A ishin vrarë si pjesëmarrës të 
qëndresës së armatosur.”
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(d) Vendimi i Gjykatës së Lartë
38. Në 22 Shkurt 2005 Gjykata e Lartë, në procedimin e saj, mbështeti dënimin 

e kërkuesit dhe të  M.Ž. Për sa i përket konceptit të genocidit, gjykata mbajti 
qëndrimin:
“Të dy të dënuarit argumentonin se koncepti i genocidit, i parashikuar në 

Nenin 99 të Kodit Penal, është më i gjërë se ai i parashikuar në Nenin II të Kon-
ventës për Genocidin e vitit 1948, kështu që nuk i korrespondonte normave të së 
drejtës ndëkombëtare. Ky argument duhet hedhur poshtë. 

Në të vërtetë, Neni 99 i Kodit Penal na jep një koncept më të gjërë (platesnė 
nusikaltimo sudėtis) të krimit të genocidit se ai i parashikuar në Nenin II të Kon-
ventës për Genocidin. Sipas Nenit 99 të Kodit Penal, genocidi gjithashtu përfshin 
veprime të cilat kanë për qëllim zhdukjen fizike të disa ose të gjithë anëtarëve 
të një grupi social ose politik. Neni II I Konventës nuk i përmend grupe të tilla. 

Duke miratuar këtë Konventë, Republika e Lituanisë siguroi detyrimin që 
normat e saj do të aplikohen brënda territorit të shtetit. Prandaj, duke miratuar 
Konventën, Lituania siguroi detyrimin e dënimit të veprimeve të cilat kanë për 
qëllim shkatërrimin tërësor ose pjesërisht të një grupi kombëtar, etnik, racial, 
ose fetar dhe parandalimin e veprimeve të tilla. Miratimi i Konventës nuk i heq 
të drejtën një shteti që të përkufizojë se cilat veprime do të quhen krime dhe ti 
ndalojë ato (apibrėžti veikas, kurios yra nusikaltimai, ir jas uždrausti). Kjo është 
edhe më e vërtetë sepse Neni V i Konventës së lartpermendur, parashikon se 
shtetet kontraktuese, do të ndërmarrin miratimin e legjislacionit të nevojshëm në 
mënyrë që t’u jepet efekt dispozitave të Konventës dhe të sigurohen dënime për 
fajtorët e krimit të genocidit ose të veprave te tjera të listuara në Nenin III, në për-
puthje me Kushtetutat respektive. Në Lituani, kjo dispozitë ka hyrë në fuqi mes 
miratimit të Ligjit të 9 Prillit 1992 “Mbi Përgjegjësinë për Genocid për Banorët e 
Lituanisë”. Koncepti i Genocidit, ashtu si është përcaktuar në Nenin 1 të atij ligji, 
i korrespondon konceptit të genocidit të parashikuar në Nenin II të Konventës për 
Genocidin. Në të njëjtën kohë, kur bëhet pjesë e konventës, në Nenin 2 të Ligjit 
“Mbi Përgjegjësinë për Genocid për Banorët e Lituanisë”, parlamenti Lituanez 
vendosi se vrasjet dhe torturat e popullit Lituanez dhe debimet e tyre gjatë viteve 
të pushtimit Nazist dhe nën pushtimin Rus dhe aneksimi i korrespondonin karak-
teristikave të krimit të genocidit ashtu siç është parashikuar nga normat e të dre-
jtës ndërkombëtare. Ndryshimet në 1998 të Kodit Penal parashikuan elementët e 
krimit të genocidit (apibrėžta genocido nusikaltimo sudėtis), dhe përfshinë në të 
veprimet që kishin për qëllim asgjesimin fizik të disa ose të gjithë anëtarëve të një 
grupi social ose politik. Kjo karakteristikë e krimit të genocidit mbeti në Nenin 
99 të Kodit Penal. është e qartë se shtimi i veprave që kanë për qëllim zhdukje 
fizike të disa ose të gjithë anëtarëve të një grupi social ose politik në përkufizimin 
e krimit të genocidit arrin në asgjë më shumë se ekzekutimin e normave ligjore 
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të Nenit 2 të Ligjit të 9 Prillit 1992 “Mbi Përgjegjësinë për Genocid për Banorët 
e Lituanisë”. Kështu gjykata mban qëndrimin se dyshimet e kërkuesit dhe M.Ž. 
rreth interpretimit te konceptit të genocidit nuk janë të bazuara”
39. Gjykata e Lartë mban qëndrimin se kërkuesi dhe M.Ž. “është dënuar për 

përfshirje në asgjesimin fizik të një pjesë të banorëve të Lituanisë, të cilët i 
përkisnin një grupi të ndryshëm politik, pra partizanëve Lituanezë anëtarë të 
qëndresës ndaj pushtimit Sovjetik (nuteisti už dalyvavimą fiziškai sunaikinant 
Lietuvos gyventojų dalį, priklausiusią atskirai politinei grupei, t.y. Lietuvos 
partizanams – pasipriešinimo sovietų okupacinei valdžiai dalyviams)”. 
Gjykata e hodhi poshtë argumentin nga kërkuesi dhe M.Ž. se vëllezërit J.A. 
dhe A.A. kishin dezertuar nga partizanët dhe në kohën e vdekjes së tyre ata 
nuk i përksinin grupimit politik të partizanëve. Ky argument është ngritur 
para gjykatës së shkallës së parë dhe para gjykatës së apelit dhe është hedhur 
poshtë për arsye të qarta.

40. Gjykata Supreme vëren se në 1944-53 “rezistenca kombëtarë e armatosur lufta 
partizane kundër ushtrisë pushtuese të Bashkimit Sovjetik dhe strukturave 
pushtuese te regjimit ishte duke u zhvilluar në Lituani”. Më tej ajo vuri në 
dukje se sipas ligjit mbi Statusin e Pjesëmarrësve kundër Pushtimit të 1940-
90, miratuar në 28 Nëntor 1996, partizanët të cilët luftuan kundër pushtuesit 
janë deklaruar si luftëtarë vullnetarë. Në 1998 dhe 2001 Qëndra Kërkimore 
për Rezistencën dhe Genocidin në Lituani, i dha statusin si luftëtarë vullnetarë 
J.A. dhe A.A. gjë që do të thoshte se ata kishin plotësuar kushtet e përcaktuara 
në Ligjin e lartpërmendur, pasi ai status nuk u jepej individëve të cilët kishin 
kryer krime kundër njerëzimit ose kishin vrarë civilë.

41. Gjykata e Lartë hodhi poshtë argumentin e kërkuesit se ai nuk kishte kryer 
asnjë veprim që ka shkaktuar vdekjen e dy partizanëve:
“Gjykata e shkallës së parë kishte dalë në konkluzionin se V. Vasiliauskas 

mori pjesë në vrasjen e partizanëve Lituanezë J.A. dhe A.A,: ai e rrethoi bunkerin 
me oficerët e tjrë të MGB dh ee sulmoi atë; gjatë sulmit J.A. dhe A.A. u qëlluan 
dhe u vranë. Vendimi i gjykatës së shkallës së parë nuk përcakton se  V. Vasili-
auskas vetë vrau ndonjë nga partizanët, megjithëse të dhëna lidhur me këtë ekzis-
tojnë në dosje [raporti i 2 Janarit 1953 nga kryetari i distriktit të Šakiai MGB)

Pjesëmarrja në vrasjen e njerëzve të cilët i përkasin një grupi politik është 
një nga elementët objektivë (vienas iš nusikaltimo sudėties objektyviosios pusės 
požymių) të krimit të genocidit të listuar në Nenin 99 të Kodit Penal. Përfshirja 
në vrasjen e anëtarëve të një grupi të listuar në Nenin 99 do të thotë jo vetëm 
kryerje veprimesh që shkaktojnë humbje jetësh; por gjithashtu do të thotë për-
caktim kushtesh (sudarymas sąlygų) në mënyrë që vrajset të ndodhin. Dihet se 
V. Vasiliauskas, si një oficer i MGB, së bashku me një shef nënseksioni të MGB, 
morën pjesë në përgatitjet e operacionit për asgjesimin e J.A. dhe A.A,; V. Vasil-
iauskas ishte i armatosur, dhe gjatë operacionit ai ishte përgjegjës për agjenten 
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e MGB [M.Ž.], e cila kishte lokalizuar bunkerin e partizanëve; V. Vasiliauskas 
qëndroi me [M.Ž.], deri në fund të operacionit. V. Vasiliauskas vetë i ka pranuar 
këto veprime. Duke pasur parasysh sa u përmend më lart, Gjykata e Apelit arriti 
në konkluzionin e arsyeshëm se  V. Vasiliauskas ka luajtur një rol aktiv në op-
eracionin e asgjesimit të partizanëve J.A. dhe A.A. Edhe pse nuk është vendosur 
se  V. Vasiliauskas vrau secilin nga partizanët vetë, veprimet të cilat ai ndërmorri 
kur po përgatitej për operacionin dhe në kohën e operacionit i korrespondojnë 
elementit objektiv të krimit të genocidit, ashtu siç është përcaktuar në Nenin 99 
të Kodit Penal përfshirja në vrasjen e njerëzve të cilët i përkasin një grupi politik. 

Veprimet e V. Vasiliauskas gjithashtu i korrespondojnë elementit subjektiv të 
genocidit dashja e drejtpërdrejtë ((tiesioginė tyčia): V. Vasiliauskas, kur i ndër-
morri ato veprime, e kishte njohur qëllimin e qeverisë Sovjetike,  zhdukja e të 
gjithë partizanëve Lituanezë. Ai e dinte se vëllezërit J.A. dhe A.A. ishin parti-
zanë, dhe e kuptonte se gjatë operacionit ata mund të vriteshin ose të arrestohesh-
in dhe më pas torturoheshin, si “tradhtare të atdheut” dhe me shumë mundësi të 
dënoheshin me vdekje, dhe [V. Vasiliauskas] donte që kjo të ndodhte.”

4. Procedimi civil për dëm jo pasuror.
42. Në 20 Dhjetor 2004, M.B ngriti një padi civile, duke pretenduar 200,000 

litai Lituaneze (LTL, përafërsisht 58,000 (EUR)), nga kërkuesi dhe M.Ž., për 
t’u paguar nga ata së bashku. Paditësja vuri në dukje se njëri nga partizanët 
të cilët ishte vrarë, J.A., ishte babai i saj, dhe partizani tjetër, A.A., ishte 
xhaxhai i saj. Në kohën e vdekjes, ajo ishte afërsisht shtatë vjeçe. Vdekja e 
babait e kishte lënë atë jetime. Për shkak të veprimeve të kërkuesit ajo dhe 
pjestarët e tjerë të familjes kishin pësuar vuajtje të madhe dhe të qëndrueshme 
mendore, depresion, poshtërim dhe humbje reputacioni; mundësitë e saj për të 
komunikuar me të tjerët ishin reduktuar dhe asaj i ishte dashur të fshihej dhe 
në mënyrë të vazhdueshme të ndryshonte vëndbanimin. M.B argumentoi se 
ajo vazhdonte të ndiente pasojat e krimit deri në ditët e sotme, sepse kërkuesi 
dhe M.Ž akoma refuzonin t’i tregonin asaj se ku ishte varrosur babai i saj.

43. Në 9 Nëntor 2006, Gjykata e Rajonit të Kaunas, e hodhi poshtë këtë padi. Ajo 
vuri në dukje se Shteti i Lituanisë tashmë i kishte paguar M.B shumën prej 
20,000 LTL, si një mënyrë kompensimi për familjet të cilat kishin vuajtur nën 
pushtimin e 1940-90 (shih paragrafin 68 më poshtë). Kështu shteti tashmë 
e kishte kompensuar për vuajtjet e M.B-se, të shkaktuara nga humbja e 
familjarëve të saj.

44. Sipas një vendimi të 20 Qershorit 2007, Gjykata e Apelit e hodhi poshtë 
vendimin e mëposhtëm, dhe doli në konkluzionin se kërkuesi dhe  M.Ž 
duhet të paguanin shumën prej 150,000 LTL për dëmet që veprimet e tyre 
kriminale i kishin sjellë M.B. Gjykata gjithashtu theksoi se M.B. nuk mund 
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të kërkonte shpërblim dëmi në kohën e BS, kur Lituania ishte nën pushtim, 
që është periudha kur kërkuesi dhe M.Ž kishin kryer krimet kundër luftës së 
partizanëve Lituanezë për liri dhe pavarësi të shteti Lituanez (nukreipti prieš 
Lietuvos partizanų kovas už Lietuvos valstybės laisvę ir nepriklausomybę)”. 
Gjykata përcaktoi se humbje e një anëtari të familjes dhe të një të arfërmi, i 
kishte shkaktuar M.B. vuajtje serioze dhe depresion emocional. Për më tepër, 
gjykata theksoi se “duhej marrë në konsideratë se aktet kriminale ishin kryer 
në një shkallë të lartë dhe në thelb nuk drejtoheshin kundrejt individëve të 
veçantë, por kundër të cilëve të cilët kishin luftuar për pavarësinë e Lituanisë”. 
Duke qënë se kërkuesi dhe M.Ž. kanë probleme serioze shëndetësore, dhe 
fakti se ka kaluar një kohë e konsiderueshme qëkur krimet janë kryer, gjykata 
e apelit i caktoi M.B shumën e  150,000 LTL, për kompensim të dëmit 
jopasuror, shumë e cila do të paguhej së bashku nga të dy individët, të cilët 
kishin rezultuar fajtorë për genocid.

45. Sipas një vendimi të 28 Shkurtit 2011 dhoma e madhe e Gjykatës së Lartë, e la 
në fuqi vendimin e gjykatës së apelit, por e reduktoi shumën që do paguhej së 
bashku (në mënyrë solidare) nga kërkuesi dhe M.Ž. në masën e 50,000 LTL, 
(përafërsisht 14,000 EUR). Gjykata vëzhgoi ndër të tjera, se kërkuesi dhe M.Ž 
kishin kryer krimin e genocidit duke vepruar së bashku me oficerët e RSSL, 
distrikti i Sakiai MGB, dhe ushtarët sovjetikë. Prandaj, ishte e nevojshme 
që të mos i ngarkohej një barrë jo proporcionale kërkuesit dhe  M.Ž. Për 
më tepër, krimet kundër njerëzimit kanë karakteristikën se drejtohen kundrejt 
shumë njerëzve, që do të thotë se autori i krimit ju shkakton dëm shumë 
viktimave”, të cilat gjithashtu duhet të merren në konsideratë kur përcaktohet 
masa e shpërblimit që u duhet paguar secilës prej viktimave. Nëse gjykata jep 
shuma të mëdha për t’u paguar, mund të komplikojë ekzekutimin e vendimeve 
pasuese të gjykatës nëse nuk njiheshin të gjitha viktimat në kohën e dhënies 
së vendimit ose do të njihen në të ardhmen.

5. Hapat e ndërmarrë që çështja e kërkuesit të rihapet
46. Pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese të 18 Marsit 2014 (shih paragrafin 56-63 

më poshtë), nga një vendim i 10 Prillit 2014 Prokurori i Përgjithshëm vendosi 
që të iniciojë një proces kundër Nenit 444 të Kodit të Procedurës Penale në 
llogari të rrethanave të reja të zbuluara. Prokuroi i Përgjithshëm vuri në dukje 
se gjykata e shkallës së parë, kishte shpallur fajtor kërkuesin dhe M.Ž. për 
genocid ndaj në grupi politik. Dënimi ishte lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit 
dhe Gjykata e Kasacionit. Vendimi i Prokurorit të Përgjithshëm përcakton se, 
duke marrë në konsideratë përfundimet e Vendimit të Gjykatës Kushtetuese, 
se dënimi  në mënyrë retroaktive për genocid ndaj personave që i përkasin një 
grupi social ose politik ishte në shkelje të parimeve ligjore, duhej sqaruar  nëse 
kërkuesi (dhe e bashkë akuzuara M.Ž.) do të konsideroheshin të pafajshëm, 
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fajtorë për genocid, ose një alternativë tjetër, nëse ata kishin kryer ndonjë 
aktivitet tjetër kriminal. Një prokuror nga Prokuroria e Përgjithshme u caktua 
për të ekzaminuar rrethanat e reja të zbuluara.

47. Me një vendim përfundimtar të 28 Majit 2014, Prokurori mbajti qëndrimin se 
vendimi i Gjykatës Kushtetuese i 18 Marsit 2014, përbënte një interpretim të 
një norme ligjore dhe jo një rrethanë faktike të zbuluar rishtazi (“një rrethanë 
tjetër” brenda kuptimit të Nenit 444 § 1 (4) të Kodit të Procedurës Civile). Si 
pasojë, nuk shihet e bazuar që ti kërkohet Gjykatës së Lartë rihapja e çështje 
penale të kërkuesit. Prandaj, kjo përbënte një pengesë ligjore për një aplikim 
në Gjykatë e Lartë për të rihapur çështjen e kërkuesit.

II. LIGJI I BRËNDSHËM DHE PRAKTIKA

A. Rivendosja e pavarësisë së Lituanisë
48. Më 11 Mars 1990, sipas ligjit “Mbi Rivendosjen e si të Vlefshme të Kushtetutës 

së Lituanisë së 12 Majit 1938”, Këshilli Suprem rivendosi si të vlefshme 
dispozitat themelore të asaj Kushtetute, e cila ishte në fuqi para  pushtimit 
Sovjetik në 1940, duke ndërprerë efektet e Kushtetutës së BRSS të 1947 dhe 
Kushtetutës së RSSL të 1978. Në të njëjtën kohë, Këshilli Suprem Kushtetutën 
Provizore- Dispozitat Themelore Ligjore të Republikës së Lituanisë 
(Laikinasis Pagrindinis Įstatymas), duke përcaktuar parimet kushtetuese të 
Shtetit të Pavarur të Lituanisë. Në veçanti, ky ligj i referohet Lituanisë si 
republikë demokratike sovrane, ku fuqinë e ka populli dhe ushtrohet nga 
Këshilli Suprem, Qeveria dhe pushteti gjyqësor. Për më tepër, ajo siguroi se 
të gjithë ligjet e mëparshme dhe aktet ligjore do të vazhdonin të ishin në fuqi, 
për aq kohë sa ishin të pajtueshëm me dispozitat e Ligjit Themelor. Ky ligj 
mbeti në fuqi deri në 2 Nëntor 1992. Bazuar në referendumin e mbajtur në 9 
Shkurt 1991, në 11 Shkurt 1991 Këshilli Suprem adoptoi Ligjin Kushtetues 
që përcaktonte se nocioni se “Shteti i Lituanisë është i pavarur dhe Republikë 
Demokratike” ishte një normë kushtetuese e Republikës së Lituanis dhe një 
parim themelor i Shtetit (shih Kuolelis and Others, cituar më lart  §§ 64, 65 
and 71)

49. Sipas Traktatit “Mbi themelet e Marrëdhënieve Midis Shteteve”, të nënshkruar 
nga Republika e Lituanis dhe nga Republika Sovjetike Socialiste Federative 
Ruse (tani e tutje  referuar si “RSSFR”) në 29 Korrit 1991, të dy shtetet e 
njohën njëri tjetrin si subjekte të pavarura të së drejtës ndëkombëtare dhe si 
shtete sovrane. Preambula e traktatit vë në dukje se ngjarjet në të kaluarën 
kishin parandaluar secilin nga këto shtete për të ushtruar në mënyrë të lirë dhe 
të plotë sovranitetin Shtetëror.
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B. Krimi i Genocidit
1. Ligji “Mbi Përgjegjësinë për Genocid ndaj Banorëve të Lituanisë”, Kodet 

Penale dhe udhëzimet e Gjykatës së Lartë për krimin e genocidit.
50. Gjatë viteve të pushtimet Sovjetik, dhe para vitit 1992, krimi i genocidit nuk 

ishte i listuar si vepër penale në legjislacionin penal që aplikohej në Lituani e 
as  në Kodin Penal të RSSFR të 1926 (“Kodi Penal I RSSFR) i cili aplikohej 
dhe në Lituani deri në 1961, as në Kodin Penal të RSSL të 1961 (“Kodi Penal 
I 1961) (shih  §§ 70-72 më poshtë).

51. Në 9 Prill 1992, Lituania aderoi në Konventë e 1948 për Genocidin dhe në 
Konventën e 1968 të Kombeve të Bashkuara mbi mos zbatueshmërinë e 
kufizimeve statutore në krimet e luftes dhe krimet kundër njerëzimit. Në të 
njëjtën ditë Ligji “Mbi Përgjegjësinë për Genocid ndaj Banorëve të Lituanisë” 
Įstatymas dėl atsakomybės už Lietuvos gyventojų genocidą) u miratua. Ai 
përcakton si më poshtë:

Neni 1
“Veprimet që kanë për qëllim asgjesimin fizik tërësisht ose pjesërisht të pje-

starëve që i përkasin një grupi kombëtar, racial ose fetar, duke vrarë anëtarët e 
grupit, ose duke shkaktuar me qëllim torturë, dëmtime të rënda fizike, dëmtime 
psikike; ose vendosje në kushte të rënda që shkaktojnë shkatërrimin tërësor ose 
pjesërisht, transferimi i detyrueshëm i fëmijëve të një grupi në një grup tjetër, 
zbatimi i masave që synojnë pengimin e lindjes brënda grupit (genocid), do të 
dënohet me burgim nga pesë në dhjetë vjet dhe konfiskim pronësie, ose me dënim 
me vdekje shoqëruar me konfiskimi pronësie.” 

Neni 2
“Vrasja, tortura dhe dëbimi i banorëve të Lituanisë, kryer gjatë peridhës së 

pushtimit dhe aneksimit të Lituanisë nga Gjermania Naziste dhe BRSS, do të 
klasifikohet si krimi i genocidit i përcaktuar nga e drejta ndërkombëtare.”

 Neni 3
“Ligji mbi Përgjegjësinë për Genocid ndaj Banorëve të Lituanisë mund të ap-

likohet në mënyrë prapavepruese. Nuk ka kufizim për të ndjekur penalisht individë 
të cilët kanë kryer veprat e specifikuara në këtë Ligj para se ai të hynte në fuqi.”
52. Në 21 Prill 1998, Neni 2 dhe 3 i Ligjit të mësipërm, u shfuqizua, dhe pas kësaj 

ndjekja penale për genocid u inkorporua në Nenin 49 dhe 71 të Kodit Penal. 
Dispozitat përcaktonin si më poshtë:

Neni 49 Afati i parashkrimit
“5. Nuk do të zbatohet afat parashkrimi për genocidin. Personat e dënuar për 

genocid nuk mund të lirohen nga vuajtja e dënimit nëpërmjet amnistisë.”
Neni 71 Genocidi

“1. Veprimet që kanë për qëllim asgjesimin fizik tërësisht ose pjesërisht të 
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pjestarëve që i përkasin një grupi kombëtar, racial, etnik,fetar, social, ose politik, 
që konsistojnë në torturë mizore ndaj anëtarëve të grupit, dëmtime të rënda fizike, 
duke dëmtuar shëndetin mendor; ose vendosje në kushte të rënda që shkaktojnë 
shkatërrimin tërësor ose pjesërisht, transferimi i detyrueshëm i fëmijëve të një 
grupi në një grup tjetër, zbatimi i masave që synojnë pengimin e lindjes brënda 
grupit (genocid), do të dënohet me burgim nga pesë deri në njëzet vjet. 

2.  Veprimet e listuara në pargrafin 1 të Nenit, të cilat rezultojnë në vrasje, 
gjithashtu duke organizur dhe drejtuar veprime të listuara në paragrafin 
1 dhe 2, do të jenë të dënueshme me burgim nga dhjetë në njëzet vjet 
ose me vdekje.”

53. Kodi i ri Penal, në fuqi nga 1 Maji 2003, dhe i vlefshëm në kohën e dënimit 
të kërkuesiit, parashikon:

Neni 3. Afati i Vlefshmërisë së Ligjit Penal
1.  Paligjshmëria e një veprimi dhe dënueshmëria e një personi do të përcaktohet 

nga ligji penal në fuqi në kohën e kryerjes së veprës. Koha e kryerjes së 
vepres penale do të jetë koha e veprës ose koha e ndodhjes së pasojave të 
parashikuara nga ligji penal, kur ndodhja e pasojave ishte e dëshirueshme në 
një kohë tjetër. 

2. Një ligj penal që anullon paligjshmërinë e një veprimi, duke e zbutur dënimin 
ose duke zbutur rrethanat ligjore për personin i cili kreu veprën penale do të 
ketë fuqi prapavepruese, pra, do të aplikohet ndaj personave të cilën kryen 
veprën penale para se ligji të hynte në fuqi, gjithashtu ndaj personave që 
vuajnë dënimin dhe ndaj atyre që e kanë kryer dënimin.

3.  Një ligj penal i cili vendos lidhur me paligjshmërinë e një vepre, duke 
imponuar një dënim më të rëndë ose duke rënduar rrethanat ligjore të personit 
i cili ka kryer veprën penale, nuk do të ketë fuqi prapavepruese. Dispozitat e 
këtij kodi të cilat vendosin për përgjegjësinë për genocid (Neni 99), trajtimi 
i personave të ndaluar sipas të drejtës  ndërkombëtare (Neni 100), vrasja e 
personave të mbrojtur sipas të drejtës ndërkombëtare humanitare (Neni 101), 
dëbimi i popullsisë civile të një shteti të pushtuar (Neni 102), shkaktimi i 
dëmtimeve fizike, torturë, ose trajtime të tjera çnjerëzore ndaj personave të 
mbrojtur sipas të drejtës ndërkombëtare humanitare (Neni 103), përdorimi 
në mënyrë të dhunshme i civilëve ose të burgosurve të luftës në forcat e 
armatosura të armikut (Neni 105) dhe sulmi i ndaluar ushtarak (Neni 111) do 
të përbëjnë përjashtim.

4.  Do të zbatohen vetëm sanksione penale ose reformuese, ashtu si masa 
trajtuese mjekësore, të parashikuara në ligjin penal në fuqi në kohën e dhënies 
së vendimit të gjykatës.”
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Neni 95 Afati i parashkrimit të një vendimi dënimi
“8.  Krimet e mëposhtme, të parashikuara në këtë kod, nuk do t’i 

nënshtrohen afateve të parashkrimit:

1) Genocidi (Neni 99)”
Neni 99 Genocidi

“Një përson i cili synon shkatërrimin fizik, tërësisht ose pjesërisht të anëtarë 
të një grupi, kombëtar, etnik, racial, fetar, social, ose politik, organizon, është në 
krye ose merr pjesë në vrasje, torturë ose shkaktim dëmtimesh fizike atyre, duke 
dëmtuar zhvillimin e tyre psikik, duke i dëbuar ose vendosur në kushte jetese që 
shkaktojnë vdekjen tërësisht ose pjesërisht, zbatuar  masave që synojnë pengimin 
e lindjeve, ose transferuar në mënyrë të detyrueshme  fëmijët e tyrë në një grup 
tjetër, do të dënohet me burgim nga pesë deri në njëzet vjet ose me burgim të 
përjetshëm. 
54. Në një vendim të datës 29 Nëntor 2010, mbi pajtueshmërinë me Kushtetutën, 

të Ligjit “Mbi kompensimin e Dëmeve shkaktuar nga pushtimi i BRSS”, 
Gjykata Kushtetuese mban qëndrimin si më poshtë :
“Gjatë pushtimit nga BRSS dhe Gjermania Naziste, jo vetëm që u mohua 

demokracia, por u kryen gjithashtu krime në emër të njerëzve të Shtetit pushtues: 
u krye krimi i genocidit. Është e dukshme se ata të cilët kanë vuajtur nga krimi 
i genocidit, të kryer nga individë që i shërbenin regjimit të shtetit pushtues gjatë 
viteve të pushtimit, nuk kishin asnjë burim ligjor për të pretenduar dëmet e shka-
ktuara nga autorët e krimit të genocidit.”
55. Në 29 Janar 2012, Gjykata e Lartë, adoptoi udhëzimet për praktikën e 

gjykatave në krimet kundër njerëzimit dhe çështjet lidhur me krimet e luftës. 
Udhëzimet parashikojnë se në mënyrë që një person të ngarkohet me genocid, 
konteksti në të cilin krimi është kryer është i rëndësishëm; është gjithashtu e 
domosdoshme të vendoset se personi ka pasur për synim asgjesimin pjesërisht 
ose tërësisht të të gjithë personave të cilët i përkisnin një grupi të caktuar. 
Genocidi është një krim ndërkombëtar. Dashja mund të përcaktohet bazuar 
në faktin se personi ka punuar për njësitë speciale të organizatave represive 
të cilat ndërmerrnin në mënyrë të drejpërdrejtë veprime shtypëse, p.sh, 
kundër partizanëve Lituanezë të cilët kishin kundërshtuar regjimin pushtues. 
Anëtarësia në një organizatë represive tregon se personi e kuptonte qëllimin 
e asaj organizate (pika 10 dhe 11).

2.Vendimi i Gjykatës Kushtetuese i datës 18 Mars 2014. 
56. Në 2011, një grup anëtarësh nga Seimat Lituaneze dhe nga gjykatat penale në 

pesë çështje penale, i kërkuan Gjykatës Kushtetuese që të ekzaminojë, nëse 
në pikëpamje të përmbajtjes, Neni 3 § 3, Neni 95 § 8 (1), dhe Neni 99 i Kodit 
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Penal të Republikës së Lituanisë, nuk ishin në kundërshtim me Nenin 31 §§ 
2 dhe 4 dhe  Nenin 138 § 3 të Kushtetutës së Republikës së Lituanisë dhe me 
parimet themolore ligjore.

57. Një nga këto kërkesa u depozitua nga Gjykata e Apelit (peticioni nr. 1B-
58/2011)  Del nga vendimi i Gjykatës së Apelit i cili kërkon udhëzim në 
Gjykatën Kushtetuese, se, në 9 Qershor 2011, Gjykata Rajonale e Kaunas 
e ka shpallur kërkuesin fajtor për genocid në një çështje tjetër penale, e cila 
gjithashtu kishte të bënte me genocidin ndaj Partizanëve Lituanezë. Vendimi i 
Gjykatës së shkallës së parë në atë çështje, përcakton se nga 15 Shtatori 1952, 
kërkuesi ka shërbyes si një agjent operativ në strukturat pushtuese, distrikin e 
Sakiai MGB, dhe “e dinte qëllimin e saj primar, domethënë, eleminimin fizik 
të një pjese të banorëve të Lituanisë të cilët i përkisnin një grupi të ndryshëm 
politik-kombëtar-etnik, pra, partizanët Lituanez”. Natën e 23 Marsit 1953, 
kërkuesi, duke vepruar së bashku me komandantët e Rajonit të Kaunas, 
Distrikti I Sakiai MGB, dhe me qëllimin e vrasjes ose kapjes dhe dëbimit të 
partizanëve të cilët po fshiheshin në një shtëpi në distriktin e Sakiai, morën 
pjesë një një operacion në të cilin partizani J.B u plagos, u dëmtua dhe u 
arrestua. Në 20 Korrik 1953, rajoni i Vilnus MGB, gjykata ushtarake i caktoi 
partizanit në fjalë njëzet e pesë vjet heqj lirie. Në Gusht 1953, partizani u dëbua 
nga Lituania, në një kamp të veçantë brënda territorit të ish-BRSS. Vendimi i 
gjykatës përcaktoi se përmes veprimeve të tij, kërkuesi kishte marrë pjesë në 
dëbimin e partizanit na Lituania në territorin e Shtetit pushtues, në këtë mënyrë 
duke e burgosur partizanin në mënyrë të paligjshmë në një kamp (lageryje).

58. Në 18 Mars 2014 Gjykata Kushtetuese dha një vendim, nëse krimi i 
genocidit, siç është përkufizuar në në Kodin Penal të Lituanisë, dhe mundësia 
e dënimit të atij krimi në mënyrë prapavepruese, ishin të pajtueshme me 
Kushtetutën Lituaneze. Gjykata mbajti qëndrimin se Neni 99 i Kodit Penal, i 
cili përcakton se veprimet, të cilat kanë për qëllim asgjesimin fizik, në tërësi 
ose pjesërisht, të personave të cilët i përkasin një grupi kombëtar, etnik, 
racial, fetar, ose gjithashtu social ose politik, do të konsiderohet si genocid, 
ishte i pajtueshëm me Kushtetutën e Lituanisë. Pasi rishikoi instrumentat 
e të drejtës ndërkombëtare, ku përfshihen jurisprudenca e Gjykatës Penale 
Ndërkombëtare për ish Jugosllavinë dhe të Gjykatës Ndërkombëtare të 
Drejtësisë, Gjykata kushtetuese ka pikëpamjen se shtetet kanë një marzh të 
caktuar diskrecioni, bazuar në kontekstin historik, politik, social, dhe kulturor, 
për të vendosur në të drejtën e tyre të brëndshme një përkufizim më të gjërë 
të krimit të genocidit, nga ai I parashikuar në të drejtën ndërkombëtare. Në 
këtë mënyrë, grupet politike dhe sociale mund të përfshihen në përkufizimin 
e genocidit (shih pikën 3.7 të vendimit, kapitulli II, pjesë e arsyetimit).

59. Gjykata Kushtetuese gjithashtu vuri në dukje se, në përputhje me konkluzionet 
e historianëve, Lituanezët, së bashku me Letonezët dhe Estonezët, gjithashtu 
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dhe shtete të tjera të cilët jetonin në territorin e BRSS (gjermanët, Ukrainasit, 
Krimea, Çeçenët) u konsideruan si persona të cilët i përkisnin shteteve të 
“pasigurta”. Në llogari të kombësisë së tyre, personat të cilët i përkisnin 
shtetësive të pasigurta, u dënuan me zhdukje, inter alia, me anë të kushteve 
të papërballueshme të jeteses. Gjykata kushtetuese mbajti qëndrimin (tani e 
tutje përkthimi në anglisht nga vetë Gjykata Kushtetuese):

“6.3. Kështu duke pasur në konsideratë një kontekst të tillë ndërkombëtar dhe 
historik, inter alia, ideologjia e lartpërmendur e regjimit totalitarist komunist 
të BRSS sipas të cilës asgjesimi tërësisht i një grupi njerëzish ishte i bazuar, 
shkalla e shtypjes së BRSS ndaj rezidentëve të Republikës së Lituannisë, 
të cilët ishin pjesë e politikës së shënjestëruar të shkatërrimit bazuar në 
kombësinë e Lituanezëve, dhe politika e trajtimit të Lituanezëve si një komb i 
“pasigurtë”, konkluzioni që duhet nxjerrë është se gjatë një periudhe të caktuar 
(në 1941, kur dëbimet në masë të Lituanezëve nga Bashkimin Sovjetik filluan 
dhe ekzekutimet jo gjyqësorë të personave të ndaluar  u ndërmorrën, dhë 
në 1944-1953, kur shtypjet masive u ndërmorrën gjatë luftës guerile kundër 
pushtimit të Republikës së Lituanisë ), krimet e kryera nga regjimi pushtues 
Sovjetik, në rast të provimit të ekzistencës të një qëllimi të veçantë që ka 
për qëllim shkatërrimin, në tërësi ose pjesërisht, çdo grupi, kombëtar, etnik, 
racial, ose fetar, do të konsiderohet si genocid siç është përcaktuar në normat 
universale të mirënjohura të së drejtës ndërkombëtare (inter alia, në përputhje 
me Konventën kundër Genocidit). Siç u përmend më parë, sipas normave të 
njohura  të së drejtës ndërkombëtare, veprimet do të përbëjnë genocid nëse 
janë veprime të paramenduara që kanë për synim shkatërrimin, jo vetëm në 
tërësi por dhe pjesërisht, të një grupi kombëtar, racial, etnik, ose fetar, kur 
një pjesë e grupit të mbrojtur është e shënjestruar, ajo pjesë duhet të jetë e 
mjaftueshme për të pasur një ndikim në grupin në tërësi; veprimet mund që 
gjithashtu të konsiderohen si genocid nëse janë veprime të paramenduara që 
kanë për qëllim  shkatërrimin e disa grupeve të caktuara, politike ose sociale, 
dhe shkatërrimi i të cilit do të kishte një impakt në grupin respektive, kombëtar, 
etnik, racial, ose fetar si një i tërë. Gjithashtu është përmendur se shkatërrimi 
fizik i grupit është rezultati i mudshëm i një transferimi të detyrueshëm të 
popullsisë kur ky transferim është realizuar në një mënyrë të tillë që grupi nuk 
mund të formojë më vetveten. Veçanërisht kur përfshin ndarjen e anëtarëve të 
saj, në raste të tilla, transferimi i detyrueshëm i individëve mund të rezultojë 
në shkatërrim të grupit, duke qënë se grupi pushon së ekzistuari, ose të paktën 
i njëjti grup që ishte.”
 
Gjykata Kushtetuese më tej mbajti qëndrimin: 
“Me fjalë të tjera, është përmendur se, sipas normave të njohura universale 

të së drejtës ndërkombëtare, veprimet e ndërmarra gjatë një periudhe të caktuar, 
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kundër një grupi politik dhe social të caktuar të rezidentëve të Republikës së 
Lituanisë, mund të konsiderohet se përbën genocid, nëse veprime të tilla sgurojnë 
se kjo një gjë e tillë provohet dhe kishin për qëllim shkatërrimin e një grupi që 
përfaqëson një pjesë domethënëse të kombit Lituanez dhe shktërrimi i të cilit ka 
një ndikim në mbijetesën e të gjithë kombit Lituanez. Duhet theksuar se në rat 
të mungesës së provave të ekzistencës së një qëllimi të tillë, kjo nuk do të thotë 
se për veprimet e tyre kundër rezidentëve në Lituani (p.sh vrasja  tyre, torturimi, 
transferimi, rekrutimi i detyrueshëm i forcave të armatosura të shtetit pushtues, 
persekutimi për arsye politike, kombëtare, ose fetare), personat respektiv nuk 
duhet të dënohen sipas ligjeve të Republikës së Lituanisë dhe normave te njohura 
universale të së drejtës ndërkombëtare; por duke parë rrethanat konkrete, duhen 
vlerësuar nëse këto veprime përbëjnë krim kundër njerëzimit ose krime lufte. 

6.4. Në këtë kontekst duhet theksuar se, siç u përmend më lart, preambula 
e Ligjit “Mbi Përgjegjësinë për Genocid ndaj Banorëve të Lituanisë” të datës 
9 Prill 1992 parashikon, inter alia, se politika e genocidit dhe krimeve kundër 
njerëzimit të cilat u ndërmorrën kundër rezidentëve Lituanez, u krye në kohën e 
pushtimit dhe aneksimit nga Gjermania Naziste dhe BRSS; Neni 2 i të njëjtit ligj 
përcakton se “vrasja ose torturimi i popullit Lituanez, dëbimi i rezidentëve të tij, 
veprime që u ndërmorrën gjatë pushtimit dhe aneksimit nga Gjemania Naziste 
dhe BRSS, i korrespondojnë tiparëve të genocidit të parashikuar në normat e të 
drejtës ndërkombëtare”.

6.5. Për të përmbledhur, duhet theksuar se përfshirja e një grupi politik dhe 
social në përkufizimin e krimit të genocidit sipas Nenit 99 të Kodit Penal, gjë e 
cila është kundërshtuar nga kërkuesit, vendoset bazuar në një kontekst historik 
dhe ligjor konkret krimet ndërkombëtare të kryera nga regjimet pushtuese në 
Republikën e Lituanisë.”
60. Gjykata Kushtetuese gjithashtu mbajti qëndrimin se Neni 95 i Kodit Penal 

Lituanez, i cili parashikon se genocidi nuk do t’i nënshtrohet parashkrimit 
(duke përfshirë genocidin ndaj një grupi social ose politik), ështe i pajtueshëm 
me Kushtetutën. Në pikëpamjen e Gjykatës Kushtetuese, kushtetuta i lejon 
rregullime të tilla ligjore, për të ndjekur penalisht krimet më serioze, si 
genocidi ku përfshihet dhe genocidi ndaj një grupi politik ose social. Gjykata 
Kushtetuese vëren se, në dritën e detyrimeve të Nenit 135 § 1 të Kushtetutë, 
në mënyrë që Lituania t’u përmbahet detyrimeve të saj që rrjedhin nga normat 
e njohura universialisht të së drejtës ndërkombëtare, të cilat i ndalojnë krime 
të tilla si genocidi, Ligjet Lituaneze nuk mund që të përcaktonin një standart 
më të ulët se ai i parashikuar nga e drejta ndërkombëtare. Nga ana tjetër, 
parimet ligjore dhe parimi nullum crimen sine lege and nulla poena sine 
lege, do të shkelej nëse legjislacioni penal Lituanez do të lejonte dënimin 
me fuqi prapavepruese për krime të cilat janë përkufizuar vetëm në përputhje 
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me ligjin e brendshëm, në çështjen konkrete, për genocid ndaj personave të 
cilët i përkasin një grupi politik ose social. Më fjalë të tjera, ndjekja penale 
për genocid me fuqi prapavepruese, për grupime politike ose sociale, kur 
genocidi ka ndodhur para ndryshimeve të 21 Prillit 1998, do të ishte në 
shkelje të Kushtetutës dhe parimeve të së drejtës.

61. Për sa i përket krimeve të kryera nga regjimet totalitare, duke përfshirë 
BS, Gjykata Kushtetuese gjithashtu vëren (pika 6.1, kapitulli II, pjesë e 
arsyetimit):
“Kështu, krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës pa dyshim, u atribuo-

hen regjimeve totalitare komuniste, inter alia, Bashkimit Sovjetik, ndërsa krimet 
e kryera kundër grupeve të caktuara kombëtare ose etnike gjatë një periudhe të 
caktuar mund të konsiderohen se përbëjnë genocid ashtu siç është përcaktuar në 
normat e njohura universale të së drejtës ndërkombëtare.

Në këtë kontekst, duhet përmendur se krimet e kryera nga regjimi totalitarist 
komunist i BRSS ishin të njohura nga ligjet e Federatës Ruse. Për shembull, Pre-
ambula e Ligjit “Mbi Rehabilitimin e Personave të Shtypur” e datës 26 Prill 1991 
përcakton se, ndër të tjera, rinovimi i shoqërisë Sovjetike... ka krijuar mundësi të 
favorshme për rehabilitimin e personave të cilët ishin të shtypur, kanë përjetuar 
genocid dhe shpifje gjatë pushtetit Sovjetik” (shih gjithashtu paragrafin 74 më 
poshtë). 
62. Për sa i përket shkallës së represionit Sovjetik në Lituani gjatë pushtimit 

Sovjetik (në veçanti, në 1940-1941 dhe 1944-1953), Gjykata Kushtetuese 
vëren:
“6.2. Sipas të dhënave të ndryshme, si pasojë e dy pushtimeve të ndërmarra 

nga BRSS, Republika e Lituanisë humbi pothuajse një të pestën e popullsisë, 
duke përfshirë refugjatët. Sipas të dhënave të paraqitura nga Qëndra Këkimore 
Lituaneze për Rezistencën dhe Genocidin, gjatë peridhës së pushtimit sovjetik, 
(1940-1941 dhe 1944-1990), gjithsej, 85,000 banorë Lituanezë u zhdukën ose u 
vranë, rreth 132,000 banorë Lituanezë u dëbuan në BS (në kohën e dëbimit 1945-
1952, 32,000 të të dëbuarve ishin fëmijë). Nga personat e zhdukur ose të vrarë, 
20,000 ishin partizanë nga qëndresa e armatosur kundër pushtimit dhe mbështetës 
të tyre (të dhëna për 1944-1952), rreth 1,100 u qëlluan ose u torturuan  për vdekje 
në Qershor 1941 kur forcat e armatosura Sovjetike po tërhiqeshin nga Lituania, 
rreth 35-37,000 të burgosur politik u zhdukën në kampe speciale dhe burgje, dhe 
rreth 28,000 të dëbuar u zhdukën në mërgim, në 14 Qershor 1941, masa e parë e 
qytetarëve të dëbuar të Republikës së Lituanisë në Siberi filloi (në tërësi, 12,000 
persona u dëbuan në atë kohë); represioni më I madh ndaj popullsisë civile u 
ndësrmorr në 1944-1966; më shumë se 130,000 banorë Lituanezë u ndaluan dhe 
u arrestuan, 32,000 u shtypën dhe u dëbuan në kampe speciale dhe burgje, rreth 
108,400 u rekrutuan në trupat Sovjetikë më forcë në 1944-1945. Gjatë periudhës 
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1944-1953 të luftës partizane kundër pushtimit, në tërësi, 186,000 njerëz u ar-
rëstuan dhe u burgosën. 

Është e qartë nga këto shifra, se, në territorin e Republikës së Lituanisë, 
regjimi i pushtimit Sovjetik kreu krime ndërkombëtare që mund të kualifikohen, 
sipas normave të njohura universale të së drejtës ndërkombëtare (inter alia, Karta 
e Gjykatës së Nurenbergut), si krime kundër njerëzimit (vrasja dhe asgjesimi i 
civilëve, dëbimi i rezidentëve, burgimi dhe persekutimi mbi baza politike dhe 
kombëtare, etj) dhe krime lufte (vrasja dhe dëbimi i personave të mbrojtur sipas 
ligjit ndërkombëtare humanitar, rekrutimi i detyrueshëm i rezidentëve të një ter-
ritori të pushtuar në forcat e armatosura të shtetit pushtues, etj.). 

Duhet theksuar se, sipas kërkimeve të zhvilluara nga historianët, krimet kundër 
rëzidentëve të Republikës së Lituanisë, ishin pjesë e politikës së shënjestruar dhe 
sistematike totalitare të ndjekur nga BRSS: represioni kundër rezidentëve të Litu-
anisë nuk ishte në asnjë rast i rastësishëm apo kaotik, por represione të tilla kishin 
për qëllim asgjesimin bazat e kombit politk të Lituanisë, ndër të tjera, struktura e 
mëparshme sociale dhe politike e Shtetit të Lituanisë. Këto represione u drejtuan 
kundër grupimeve më aktive politike dhe sociale pjesë e rezidentëve të Lituanisë: 
pjesëmarrësit e qëndresës kundër pushtimit dhe mbështetësit, civilët dhe zyrtarët 
e shtetit Lituanez, figurat publike Lituaneze, intelektualët dhe komunitetin aka-
demik, fermerët, priftërinjtë, dhe anëtarë të familjes së këtyre grupimeve. Duhet 
theksuar se, me anë të represionit, regjimi puështues kërkonte që të zhdukte, të 
shkaktonte dëmtime dhe të thyejë ata njerëz: ata ishin viktima të ekzekutimeve jo 
gjyqëësore, ata u burgosen dhe u dërguan në kampe për të kryer punë të detyruar, 
ata u transferuan shumë larg në vënde të BS me një klimë të ashpër dhe popullsi 
të paktë, duke krijuar më qëllim kushte jetese shumë të vështira që shkaktonin 
kërcënim të vazhdueshëm të jetës dhe shëndetit.”

63. Për sa i përket rolit të Partizanëve, Gjykata Kushtetuese vëren:
“Duhet theksuar se, në përputhje me ligjet e Republikës së Lituanisë….qën-

dresa e organizuar e armatosur kundër pushtimit Sovjetik konsiderohet si vetëm-
brojtje e Shtetit Lituanez dhe pjesëmarrësit në qëndresën e armatosur janë kon-
sideruar vullnetarë dhe ju janë akorduar shpërblime ...”

Gjykata Kushtetuese vëren: 
“…në kohën e pushtimit, i Këshilli i Lëvizjes së Luftës për Lirinë e Lituanisë 

ishte organi më i lartë kombëtar politik që drejtonte luftën kombëtare politike dhe 
ushtarake për liri .”

Gjykata Kushtetuese më tej mbajti qëndrimin: 
“7.3. Kështu, duke pasur parasysh kontekstin ndërkombëtar dhe historik, 

duhet theksuar se, në rrjedhën e kualifikimit të veprimeve kundër pjesëmarrësve 
të rezistencës kundër pushtimit sovjetik si një grup politik, duhet të marret para-
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sysh rëndësia e këtij grupi në raport me të gjithë grupin përkatës kombëtar (kom-
bin Lituanez ), i cili mbulohet nga përkufizimi i genocidit në përputhje me normat 
e pranuara universale të së drejtës ndërkombëtare .

Është përmendur se, në përputhje me normat e pranuara universale të së dre-
jtës ndërkombëtare, veprimet e kryera gjatë një periudhe të caktuar ndaj grupeve 
të caktuara politike dhe sociale të rezidentëve të Republikës së Lituanisë mund të 
konsiderohen se përbëjnë genocid nëse veprime të tilla me kusht që një gjë e tillë 
të vërtetohet kanë patur si synim shkatërrimin e grupimeve të cilat përfaqësojnë 
një pjesë të rëndësishme të kombit Lituanez dhe shkatërrimi i këtyre grupimeve 
ka ndikim në mbijetesën e të gjithë kombit lituanez. Gjithashtu është përmendur 
se në rast të mungesës së ndonjë provë të ekzistencës së qëllimi të tillë, kjo nuk 
do të thotë se, për veprimet e tyre ndaj banorëve të Lituanisë (p.sh, vrasjen e 
tyre, torturimin, dëbimin, rekrutimin e detyruar për  forcat e Armatosura të një 
shteti pushtues, persekutimin për arsye politike, kombëtare, apo fetare), personat 
përkatës nuk duhet të dënohen në përputhje me normat e pranuara universale 
të së drejtës ndërkombëtare dhe ligjet e Republikës së Lituanisë; por në bazë të 
rrethanave konkrete, duhet vlerësuar nëse këto veprime përbëjnë krime kundër 
njerëzimit apo krimeve lufte. Për sa i përket pjesëmarrësve në qëndresën e arma-
tosur të Republikës së Lituanisë kundër pushtimit sovjetik (Partizanëve), duhet 
marrë parasysh gjithashtu fakti se Bashkimi Sovjetik, duke injoruar normat e 
njohura universalisht të së drejtës ndërkombëtare, duke mos njohur statusin e 
luftëtarëve dhe të burgosurve të luftës dhe duke mos u garantuar atyre garancitë 
ndërkombëtare përkatëse që lidhen me një status të tillë; nga konkluzionet e his-
torianëve nga dokumentet e shqyrtuara te strukturave represive të brendshme dhe 
të sigurisë së Bashkimit Sovjetik është e qartë se këto struktura kanë ndjekur një 
politikë të shënjestëruar për shfarosjen e “banditëve”, “terroristëve”, dhe nacio-
nalistëve borgjezë “karakteristika sipas të cilave janë përshkruar dhe partizanët 
Lituanezë, inter alia,  skuadra të veçanta të “shfarosjes” u krijuan dhe u përdorën 
në luftën kundër Partizanëve Lituanezë  dhe mbështetësve të tyre.”

 
C. Ligje të tjera të brëndshme. 

64. Neni 31 § 4 i Kushtetutës Lituaneze përcakton se dënimi mund të vendoset ose 
aplikohet vetëm për arsye të parashikuara nme ligj. Neni 135 parashikon se 
Republika e Lituanisë do të ndjekë parimet e njohura universialisht dhe normat 
e të drejtës ndërkombëtare, do të kërkojë që t’u sigurojë qytetarëve të drejtat 
dhe liritë themelore. Neni 138 § 3 parashikon që traktatet ndërkombëtare 
të cilat janë ratifikuar nga Parlamenti janë pjesë përbërëse e sistemit juridik 
lituanez.

65. Në bazë të nenit 11 të Ligjit për Traktatet, në qoftë se një traktat i ratifikuar 
parashikon norma të ndryshme nga ato të përcaktuara nga ligjet, dispozitat e  
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traktatit do të prevalojnë. Më 14 mars 2006, Gjykata Kushtetuese u shpreh se 
kjo ishte një traditë ligjore dhe një parim kushtetues për shtetin e rivendosur 
të pavarur të Lituanisë, për të zbatuar detyrimet ndërkombëtare të ndërmarra 
me vullnetin e tij të lirë dhe për të respektuar parimet e njohura universale 
të së drejtës ndërkombëtare, duke përfshirë parimin pacta sunt servanda. 
Më 18 mars 2014, Gjykata Kushtetuese me tej u shpreh se, në përputhje me 
parimin  pacta sunt servanda, detyrimet qe rrjedhin nga normat e pranuara 
universale të së drejtës ndërkombëtare që ndalojnë krimet ndërkombëtare 
duhet të përmbushen në mirëbesim. Kështu, në kuadër të vendimit të 
Gjykatës kushtetuese (shih paragrafët 56-63 më sipër ), është e rëndësishme 
që të sqarohet përmbajtja e normave të njohura universale të së drejtës 
ndërkombëtare të cilat kanë të bëjnë me krimet ndërkombëtare,ndër të tjera, 
atë të gjenocidit.

66. Më 2 maj 1990, Këshilli i Lartë miratoi ligjin “Për Rivendosjen e të drejtave të 
personave të shtypur si pasojë e Qëndresës kundër regjimeve Pushtuese”, i cili 
ndër të tjera parashikonte se “rezistenca e banorëve të Lituanisë ndaj agresionit 
dhe regjimit pushtues nuk ishte në kundërshtim me të drejtën kombëtare dhe 
ndërkombëtare” dhe se “Këshilli i Lartë i Republikës së Lituanisë vlerëson 
luftën e pjesëmarrësve në lëvizjen e rezistencës, si shprehje e të drejtës së 
kombit për vetëmbrojtje”. Sipas versionit fillestar të këtij ligji, dispozita e 
fundit e tij nuk do të zbatohej për personat që kishin  marrë pjesë në kryerjen 
e krimeve të genocidit, vrasjet dhe torturat e popullsisë civile të paarmatosur. 
Versioni i këtij Ligji i vitit 2008 përcakton se kjo dispozitë nuk do të zbatohet 
edhe ndaj personave, të cilët kanë marrë pjesë në kryerjen e krimeve kundër 
njerëzimit dhe krimeve të  luftes, dhe se të dhënat e përfshira në dosjet e 
strukturave shtypëse të regjimeve pushtuese nuk mund të konsiderohen si 
provë pa u realizuar hetime shtesë, dhe se pjesëmarrësit në rezistencën e 
armatosur janë shpallur luftëtarë vullnetarë të Lituanisë ( skelbiami Lietuvos 
kariais savanoriais ). 

67. Më 23 Janar 1997 Parlamenti lituanez miratoi Ligjin për Statusin e Pjesëmarrësve 
në Rezistencën kundër Pushtuesve të viteve 1940-90 (Pasipriešinimo 1940-
1990 Metu okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymas ). Preambula e 
Ligjit parashikon se nga 15 qershori 1940 deri në 11 mars të vitit 1990 i 
gjithë territori i Lituanisë ishte nën pushtimin Gjerman dhe Sovjetik. Ligji 
gjithashtu përcakton se në 1944-53, qëndresa “kombëtare” e armatosur (lufta 
e partizanëve Lituanezë) u zhvillua në Lituani kundër ushtrisë pushtuese të 
Bashkimit Sovjetik dhe regjimit Sovjetik. “Komanda partizane ishte autoriteti 
më i lartë i ligjshëm politik dhe ushtarak”. Preambula përcakton gjithashtu së 
Deklarata e 16 Shkurtit 1949 (shih paragrafin 13 më lart) shprehu “vullnetin 
sovran të kombit”.
Neni 2 § 1 ( 4) i Ligjit u garanton statusin “luftëtar vullnetar” (karys sava-
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noris) partizanëve si pjesëmarrës në qëndresën e armatosur. Nocioni “partizan” i 
referohet atyre personave që i përkisnin strukturave organizative të qëndresës së 
armatosur, të cilët bënin një betim dhe nuk e shkelin atë, ishin të armatosur, jëton 
pa ju bindur ligjit, dhe merrnin pjesë në beteja nën komandën e drejtuesve së tyre.

Statusi i luftëtarëve vullnetarë nuk mund t’u garantohet personave të cilët 
kanë kryer krime lufte, kanë dhënë urdhra për të vrarë civil ose kanë vrarë civilë 
vetë (Neni 6  6 § 2 (1) i Ligjit). 
68. Më 6 tetor 1998, Parlamenti Lituanez miratoi Ligjin për Mbështetjen 

Shtetërore për Familjet e Atyre që Humbën jetën ndërsa i rezistuan Pushtimeve 
të 1940-1990 (Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 Metu 
okupacijos dalyvių šeimoms įstatymas). Shteti duhet të paguante një shumë 
totale prej 20.000 LTL familjarëve të ushtarëve vullnetare (pjesëmarrësve në 
rezistencën e armatosur), të cilët kishin vdekur në betejë, gjatë arrestimeve, 
ishin vrarë ose kishin vdekur gjatë marrjes në pyetje, ose ishin dënuar me 
vdekje dhe ekzekutuar (neni 2 § 2 (1)).

69. Për sa i përket mundësisë së rihapjes se procedimeve penale, Kodi i Procedurës 
Penale parashikon se procedimet penale mund të rihapen, vetëm nëse rrethana 
të reja dalin në dritë të cilat nuk diheshin para miratimit të vendimit, dhe këto 
rrethana mund të provojnë se i dënuari nuk është fajtor, ose mund të ketë 
kryer një krim në pak të rëndë ose më më të rëndë (neni 444 § 1 (4)). Kërkesa 
për rihapjen e një procedimi penal mund të paraqitet nga personi i dënuar ose 
nga Prokurori i Përgjithshëm (neni 446 §§ 1-3). Vendimi përfundimtar nëse 
do të rihapë procedurat merret nga Gjykata e Lartë, e cila mund të shfuqizojë 
vendimin dhe të dërgojë çështjen për rigjykim, shfuqizojë vendimin dhe të 
pushojë gjykimin ose mund të refuzojë  kërkesën për rihapjen e procedimit  
(Nenet 448-9). 

D. Ligji përkatës Rus dhe Sovjetik 
70. Në 1940 Kodi penal i RSSFR, u bë i aplikueshëm në territorin e RSSL.
71. Kodi Penal i RSSFR parashikonte përgjegjësi penale për një sërë krimesh 

anti revolucionare (neni 581). “Anti revolucionar” kuptohej si çdo veprim që 
kishte për synim rrëzimin, përmbysjen, apo dobësimin e pushtetit të qeverisë 
Sovjetike. Neni 581aparashikonte përgjegjësi penale për tradhti ndaj atdheut, 
e cila përshkruhej si veprime të kryera nga shtetas të BRSS të cilat sillnin 
dëme për fuqinë ushtarake të Bashkimit Sovjetik, sovranitetit të tij kombëtar 
apo paprekshmërinë e territorit të tij. Tradhtia ndaj atdheut ishte e dënueshme 
me vdekje, ose nëse rrethanat lehtësuese ekzistonin, dënohej me heqje lirie 
për një periudhë prej dhjetë vjetesh dhe me konfiskim të të gjithë pasurisë. 
Vrasja me dashje dënohej me heqje lirie deri në tetë vjet. Në qoftë se vrasja me 
dashje ishte kryer nga një anëtar i ushtrisë, në rrethana veçanërisht rënduese, 
mund aplikohej dënimi me vdekje (Neni 136 dhe 137 ). 
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72. Më 26 qershor 1961 Këshilli i Lartë e RSS Lituaniseze miratoi Kodin Penal 
të Republikës Socialiste Sovjetike Lituaneze, i cili zëvendësonte Kodin e 
RSSFR. Kodi hyri në fuqi më 1 shtator 1961. Në bazë të nenit 104 të Kodit 
Penal të RSSL, vrasja ishte e dënueshme me heqje lirie prej tre deri në 
dymbëdhjetë vjet. Vrasjes në rrethana të cilësuara, për shembull vrasja e dy 
ose më shumë personave, ishte e dënueshme me burgim prej tetë deri në 
pesëmbëdhjetë vjet, me ose pa dëbim, ose me dënim kapital. 

73. Më 24 dhjetor 1989 Kuvendi Popullor i BRSS miratoi Rezolutën për 
Vlerësimin Politik dhe Juridik të Paktit sovjetiko gjerman të mos sulmimit të 
1939. U denoncua Protokollin Sekret Shtesë i atij Traktati, si dhe marrëveshjet 
të tjera të fshehta me Gjermaninë, të cilat nuk kishin asnjë bazë ligjore dhe 
konsideroheshin të pavlefshme që nga nënshkrimit i tyre. Në Rezolutë, është 
vërejtur se ndarjet territoriale në sferat sovjetike dhe gjermane të ndikimit 
kanë qenë në kundërshtim me sovranitetin dhe pavarësinë e disa vendeve 
“të treta” ( në mesin e tyre Letonia, Lituania dhe Estonia) . Kjo u pasua me 
një Vendim të Këshillit të Lartë të RSSL në 7 shkurt 1990, që denonconte 
përfshirjen e paligjshme të Lituanisë në BRSS në vitin 1940 (shih Kuolelis 
dhe të tjerë , cituar më lart , § 10 ).

74. Preambula e ligjit “Për Rehabilitimin e Popujve të shtypur” (Закон “О 
реабилитации репрессированных народов”) të Federatës Ruse, miratuar 
më 26 prill të vitit 1991, parashikon se “ripërtëritja e shoqërisë Sovjetike në 
procesin e demokratizimit të saj dhe formimi i sundimit të ligjit në vend ka 
krijuar mundësi të favorshme për rehabilitimin e atyre popujve të cilat ishin 
të shtypur gjatë viteve të sundimit Sovjetik dhe iu nënshtruan genocidit dhe 
sulmeve shpifëse”. Ligji gjithashtu përcakton se qëllimi i tij ka qënë: 

“Neni 1. Rehabilitimi i të gjithë popujve të shtypur të Republikës Sovjetike 
Socialiste Federative Ruse, pasi ka pranuar se veprimet kundër këtyre kombeve 
kanë qënë të paligjshme dhe kriminale. 

Gjithashtu parashikon:
Neni 2. Popujt (kombe, kombësi apo grupime etnike dhe komunitete të tjera 

njerëzish të krijuar historikisht, kulturore etnike, për shembull Cossacks) ndaj të 
cilëve, në bazë të kombësisë apo ndonjë përkatësie tjetër,  një politikë në nivel 
të Shtetëror për shpifje dhe genocid ështe ndjekkur, shoqëruar me zhvendosje të 
detyruar, heqje të formacioneve shtet komb, riformësim i kufijve kombëtarë ter-
ritoriale dhe vendosje të një regjimi terrori dhe dhune në vendet e vendbanimeve 
të veçanta, do të konsiderohet se është shtypur.”
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III, E DREJTA PËRKATËSE NDËRKOMBËTARE, 
       E DREJTA E KRAHASUAR DHE PRAKTIKA

A. Karta e Gjykatës Ndërkombëtare Ushtarake dhe Parimet e Nurenbergut
75. Karta e Gjykatës Ndërkombëtare Ushtarake (“GJNU”) Nurnbergu, e themeluar 

në përputhje me Marrëveshjen e Londrës, nënshkruar në 8 Gusht 1945 nga 
Qeveritë e SHBA, Francës, Mbretërisë së Bashkuar, dhe BRSS, përmbante 
përkufizimin e mëposhtëm për krimet kundër njerëzimit: 

 Neni 6
“Veprimet e mëposhtme, ose ndonje prej tyre, janë krime të cilat bien nën 

juridiksionin e Gjykatës për të cilat do të ketë përgjegjëgjësi personale:…
(C) krimet kundër njerëzimit: domethënë, vrasje, shfarosje, skllavërim, dë-

bim, dhe akte të tjera çnjerëzore të kryera kundër popullsisë civile, para ose gjatë 
luftës; ose përndjekje mbi baza politike, racore ose fetare në ekzekutimin ose në 
lidhje me ndonjë krim brenda juridiksionit të Gjykatës, nëse janë ose jo në shkel-
je të ligjit të brendshëm të vendit ku janë kryer. 

Liderët, organizatorët, nxitësit dhe bashkëpunëtorët që marrin pjesë në for-
mulimin ose zbatimin e një plani të përbashkët ose komploti për të kryer ndonjë 
nga krimet e mësipërme, janë përgjegjës për të gjitha veprimet e kryera nga çdo 
person në ekzekutimin e një plani të tillë.”
76. Ky përkufizim më pas u kodifikua si Parimi VI në Parimet e të Drejtës 

Ndërkombëtare të njohura në Kartën e Gjykatës së Nurembergut dhe në 
vendimin e Gjykatës, formuluar nga Komisioni i së Drejtës Ndërkombëtare në 
vitin 1950 në kuadër të Rezolutës se Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve 
të Bashkuara 177 (II) dhe afirmuar nga Asambleja e Përgjithshme. 

Parimi I i Nurenbergut parashikonte:
“Çdo person i cili kryen një veprim që përbën krim sipas të drejtës ndërkom-

bëtare, është përgjegjës për këtë krim dhe subjekti ndëshkimit”
Parimi II parashikon:
“Fakti që ligji i brendshëm nuk parashikon  dënim për një vepër që përbën 

një krim sipas të drejtës ndërkombëtare nuk e liron personin që ka kryer veprën 
nga përgjegjësia sipas të drejtës ndërkombëtare”.

Parimi IV parashikon:
“Fakti që një person ka vepruar në bazë të një urdhri të qeverisë së tij ose të 

eprorit nuk e liron atë nga përgjegjësia sipas të drejtës ndërkombëtare, me kusht 
që një zgjedhje e moralshme ishte në fakt e mundshme për të”.

Parimi VI parashikon: 
“Krimet e përcaktuara tani e tutje, janë të dënueshme si krime sipas të drejtës 

ndërkombëtare:



305

(c) Krimet kundër njerëzimit:
Vrasje, shfarosje, skllavërim, dëbim dhe akte të tjera çnjerëzore të kryera 

kundër popullsisë civile, ose përndjekje mbi baza politike, racore ose fetare, kur 
veprime të tilla janë bërë ose perndjekje të tilla janë kryer lidhur me ekzekutimin 
ose në lidhje me ndonjë krim kundër paqes ose ndonjë krim lufte .”

B.Rezoluta e Kombeve të Bashkuara
77. Rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara Nr.95 (I), 

miratuar në 11 Dhjetor 1946, parashikon: 
“Asambleja e Përgjitshme...afirmon parimet e të drejtës ndërkombëtare të 

njohura nga Karta e Gjykatës së Nurenbergut dhe vendimi i Tribunalit...”
78. Rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara 96 (I),  e 

miratuar më 11 dhjetor 1946, parashikon:
“Gjenocidi është një mohim i të drejtës së ekzistencës të të gjithë grupi-

meve të njerëzve, ashtu siç vrasja është mohimi i të drejtës për të jetuar i qe-
nieve njerëzore individuale; një mohimi i tillë i të drejtës së ekzistencës trondit 
ndërgjegjen e njerëzimit, rezulton në humbje të mëdha të njerëzimit në formën e 
kontributeve kulturore dhe kontributeve të tjera të përfaqësuara nga këto grupime 
njerëzore, dhe është në kundërshtim me ligjin moral dhe me frymën dhe qëllimet 
e Kombeve të Bashkuara.

Shumë raste të krimeve të tilla të genocidit kanë ndodhur kur grupet racore, 
fetare, politike dhe grupime të tjera janë shkatërruar, tërësisht ose pjesërisht. 

Dënimi i krimit të genocidit është një çështje problematike në nivel ndër-
kombëtar. 

Asambleja e Përgjithshme, për këtë arsye, 
Pohon se gjenocidi është një krim sipas të drejtës ndërkombëtare të cilin bota 

e qytetëruar e dënon, si dhe për kryerjen e të cilit drejtorët dhe bashkëpunëtorët 
qoftë individët privatë, zyrtarë publikë apo burrat e shtetit, dhe nëse krimi është 
kryer në baza fetare, racore, politike apo çfarëdo shkaku tjetër - janë të dënue-
shëm;

Fton Shtetet Anëtare të miratojnë legjislacionin e nevojshëm për parandalim-
in dhe ndëshkimin e këtij krimi ... “

C. Konventa  për Parandalimin dhe Ndëshkimin e Krimit të Genocidit
79. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka miratuar Konventën e 

Genocidit me votim unanim të 56 pjesëmarrësve në mbledhjen e saj plenare 
të 179, më 9 dhjetor 1948 (rezoluta 260 (III)). Bashkimi Sovjetik e nënshkroi 
Konventën më 16 dhjetor 1949 dhe ratifikoi atë më 3 maj 1954.  Republika 
e Lituanisë aderoi në Konventën e Gjenocidit pas restaurimin dhe njohjes 
ndërkombëtare të pavarësisë së saj, më 9 prill 1992, dhe hyri në fuqi në Lituani 
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më 1 maj 1996. Konventa e Genocidit parashikon, për aq sa të rëndësishme:
Palët Kontraktuese,
Duke pasur parasysh se deklaratën e bërë nga Asambleja e Përgjithshme e 

Kombeve të Bashkuara në Rezolutën 96 (I) të datës 11 dhjetor 1946, ku shprehet 
se gjenocidi është krim sipas të drejtës ndërkombëtare, në kundërshtim me fry-
mën dhe qëllimet e Kombeve të Bashkuara dhe që dënohet nga bota e qytetëruar,

Duke pranuar se në të gjitha periudhat e historisë së genocidit kanë shkaktuar 
humbje të mëdha për njerëzim, dhe

Duke qenë të bindur se, në mënyrë që të çlirohet njerëzimi nga një ndëshkim 
të tillë të urryer, një  bashkëpunim ndërkombëtar është i nevojshëm,

Bien dakord si parashikohet në tekstin e mëposhtëm:
Neni I: Palët kontraktuese konfirmojnë se genocidi, nëse kryhet në kohë paqe-

je ose në kohë luftë, është një krim sipas të drejtës ndërkombëtare, dhe shtetet do 
të ndërmarrin masat e nevojshme për ta parandaluar dhe ndëshkuar.

Neni II: Në konventën aktuale, genocid do të thotë secili nga veprimet e 
mëposhtme të cilat kanë për qëllim, shkatërrimin, tërësisht apo pjesërisht, të  një 
grupimi kombëtar, etnik, racial, ose fetare, të tilla si: 

(a) vrasje e anëtarëve të grupit; (b) Shkaktimi i dëmtimeve serioze trupore 
ose psikike të anëtarëve të grupit; (c) vendosja e qëllimshme e grupit në kushte 
të tilla jetese, që të sigurohet shkatërrimi fizik i tij në tërësi ose pjesërisht; (d) 
imponimi i masave të cilat synojnë parandalimin e lindjeve brenda grupit ; (e) 
transferimi me dhunë i fëmijëve të një grupi në një grup tjetër.

Neni III: Veprat e mëposhtme do të jenë të dënueshme:
(a) genocidi; (b) komploti për të kryer genocid, (c) nxitja publike dhe direkte 

për të kryer genocid; (d) përpjekja për të kryer genocid; (e) Bashkëpunimi në 
genocid. 

Neni IV: Personat që kryejnë genocid ose ndonjë prej veprave të tjera të ren-
ditura në nenin III do të dënohen, edhe nëse ata janë janë drejtues me përgjegjësi 
kushtetuese, zyrtarë publikë apo individë privatë.

Neni V: Palët Kontraktuese marrin përsipër të miratojnë, në përputhje me 
kushtetutat e tyre përkatëse, legjislacionin e nevojshëm për t’u dhënë efekt dis-
pozitave të kësaj Konvente, dhe, në veçanti, për të siguruar dënime efektive ndaj 
personave përgjegjës për gjenocid ose për ndonjë prej akteve të tjera të renditura 
në neni III.

Neni VI : Personat përgjegjës për gjenocid ose ndonjë prej akteve të tjera të 
renditura në nenin III, do të gjykohen nga gjykata kompetente e shtetit në terri-
torin e të cilit është kryer vepra, ose nga një gjykatë e tillë ndërkombëtare penale 
që mund të ketë juridiksion, në lidhje me ato palë kontraktuese të cilat e kanë 
pranuar juridiksionin e saj.
80. Në vitin 1951 Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND) deklaroi në 
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Opinionin e saj Këshillimor mbi Rezervat ndaj Konventës për Parandalimin 
dhe Dënimin e Krimit të Genocide , se parimet që ndodhen në  Konventën 
e 1948 janë parime të cilat janë të njohura nga kombet e qytetëruara si të 
detyrueshme për shtetet edhe pa ndonjë detyrim konvencional, GJND-ja 
iu referua Rezolutës të Asamblesë së Përgjithshme 96 (I) të OKB-së si dhe 
“parimeve morale dhe humanitare”,  të cilat ishin në bazë të Konventës se 
1948. 

81. Në çështje Eichmann në 1961 , Adolf Eichmann u dënua nga Gjykata e 
Distriktit të Jeruzalemit sipas seksionit I (a) të Ligjit për (dënimin) e Nazistëve 
dhe Bashkëpunëtorëve Nazistë të, 5710/1950, një ligj Izraelit i cili dënonte 
krimet kundër popullit hebre dhe i cili rridhte nga Neni II i Konventës së 1948. 
Duke cituar Opinionin Këshillimor të përmendur në paragrafin 80 më sipër, 
gjykata mbajti qëndrimin se nuk kishte asnjë dyshim se gjenocidi ishtë njohur 
gjatë Luftës së Dytë Botërore si një krim sipas të drejtës ndërkombëtare ex 
tunc, kështu që juridiksioni mbi krimet të tilla ishte universal.

82. Nga vendimi i datës 29 Maj 1962, Gjykata e Lartë e Izraelit la në fuqi vendimin 
e Gjykatës së Shkallës së parë dhe shtoi: 

“...në qoftë se ka ndonjë dyshim për vlerësimin e Parimeve të Nurembergut si 
parime që kanë formuar një pjesë të drejtës zakonore të kombeve që “nga kohët 
e lashta”, dy dokumente ndërkombëtare e justifikojnë atë. Përmendim Rezolutën 
e Asamblesë se Përgjithshme të OKB-së  [ Nr. 95 (1)] të 11 dhjetorit 1946, e cila 
“afirmon parimet e të drejtës ndërkombëtare të njohura nga Karta e Gjykatës 
së Nurembergut dhe Vendimi i Tribunalit”, por edhe Rezolutën e Asamblesë së 
Përgjithshme të se njëjtën datë, nr 96(I), në të cilën Asambleja e Përgjithshme 
“pohon se Genocidi është një krim sipas të drejtës ndërkombëtare”...

Për më tepër, pas Rezolutës 96(I) të 11 dhjetorit 1946, Asambleja e Përg-
jithshme e [OKB]  ka miratuar unanimisht më 9 dhjetor 1948, [Konventa e  1948 
]. Neni I i kësaj Konvente parashikon: “Palët Kontraktuese konfirmojnë se geno-
cidi, nëse kryhet në kohë paqeje ose në kohë e luftë, është një krim sipas të drejtës 
ndërkombëtare”.

Siç ka mbajtur qëndrimin dhe Gjykata e Distriktit, duke u mbështetur në 
opinion këshillimor të [GJND] të datës 28 maj 195, inkorporimi i kësaj dispozite 
është se parimet e pandara të Konventës të dallueshme nga detyrimet kontrak-
tuale të mishëruara aty “kanë qënë pjesë e drejta zakonore ndërkombëtare, kur 
krimet e tmerrshme u kryen, e cila të drejton në rezolutën e Kombeve të Bash-
kuara dhe ne hartimin e Konventës krimet e genocidit të kryera nga nazistët” 
(paragrafi 21 i vendimit).

Rezultati i analizës së mësipërme të çon në konkluzionin se krimet 
e parashikuara në ligjin e vitit 1950, të cilat i kemi grupuar nën titullin 
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gjithëpërfshirës “krime kundër njerëzimit”, duhet të shihen sot si akte të cilat 
kanë qenë gjithmonë të ndaluara nga e drejta zakonore ndërkombëtare akte të 
cilat kanë një karakter kriminal “universal” dhe parashikojnë përgjegjësinë penale 
individuale. Duke qenë kështu, miratimi i ligjit nuk ka qenë nga pikëpamja e të 
drejtës ndërkombëtare një akt legjislativ i cili binte në kundërshtim me parimin 
nulla poena ose që kishte fuqi  prapavepruese, por një ligj me anë të të cilit kuvendi 
(legjislatura) i dha efekt të drejtës ndërkombëtare  dhe objektivve e saj ...”

D. Konventa për mos aplikimin e afateve te parashkrimit ndaj Krimeve 
të Luftës dhe Krimeve Kundër Njerëzimit

83. Konventa e Kombeve të Bashkuara për mos aplikimin e afateve të 
parashkrimit ndaj Krimeve të Luftës dhe Krimeve Kundër Njerëzimit (26 nëntor 
1968), ratifikuar nga Republika e Lituanisë më 1 Shkurt 1996, parashikon, në 
mënyrë të veçantë:

Nenin I
“Asnjë afat parashkrimi nuk do të aplikohet për krimet e mëposhtme, 

pavarësisht nga data e kryerjes së tyre: ...
(b) Krimet kundër njerëzimit nëse janë kryer në kohë lufte ose në kohë paqeje, 

ashtu siç janë përkufizuar në Kartën e Gjykatës Ndërkombëtare Ushtarake, 
Nuremberg, të 8 gushtit 1945 dhe të konfirmuar nga rezolutat 3 (I) të 13 shkurtit 
1946 dhe 95 (I) të 11 Dhjetorit 1946 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve 
të Bashkuara, dëbimi ndërmjet sulmeve të armatosura ose pushtimeve dhe 
aktet çnjerëzore që rezultojnë nga politika e aparteidit dhe krimi i genocidit, siç 
përcaktohet në Konventën e 1948 mbi Parandalimin dhe Ndëshkimin e krimit të 
genocidit, edhe në qoftë se këto akte nuk përbëjnë shkelje të ligjit të brendshëm 
të vendit në të cilin ato janë kryer.”

Neni II
“Nëse është kryer ndonjë nga krimet e përmendura në nenin i, dispozitat e 

kësaj Konvente do të zbatohen për përfaqësuesit e autoritetit shtetëror dhe indi-
vidëve privatë të cilët, si udhëheqës ose bashkëpunëtorë, kanë marrë pjesë ose në 
mënyrë të drejtpërsëdrejtë kanë nxitur të tjerët në kryerjen e ndonjë prej krimeve, ose 
kanë komplotuar për t’i kryer ato, pavarësisht nga shkalla e përmbushjes së krimit, 
dhe për përfaqësuesit të organeve shtetërorë te cilët kanë lejuar kryerjen e tyre.”

Neni IV
“Shtetet që janë Palë në këtë Konventë marrin përsipër të miratojnë, në për-

puthje me proceset përkatëse kushtetuese, çdo masë legjislative ose masa të tjera 
të nevojshme për të siguruar që afatet e parashkrimit ose kufizme të tjera nuk do 
të zbatohen për ndjekjen dhe dënimin e krimeve të përmendura në nenet I dhe II 
të kësaj Konvente dhe, aty ku ato ekzistojnë, kufizimet e tilla do të hiqen”.
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E. Konventa e Vjenës për të Drejtën e Traktateve
84. Neni 31 § 1 i Konventës së Vjenës mbi të Drejtën e Traktateve, miratuar 

më 23 maj 1969 dhe ratifikuar nga Republika e Lituanisë më 15 janar 1992, 
parashikon që një traktat do të interpretohet në mirëbesim në përputhje me 
kuptimin e zakonshëm që duhet t’i jepet neneve të traktatit sipas kontekstin e 
tyre dhe në dritën e objektit dhe qëllimit të tyre. 

F. Statuti i Gjykatës Penale Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë
85. Neni 4 dhe 5 i Statutit të Gjykatës Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë 

(“Statuti i ICTY”), parashikojnë si më poshtë:

Neni 4 Genocidi
“1.Gjykata Ndërkombëtare Penale do të ketë kompetencë për të ndjekur penalisht 

personat përgjegjës për veprën penale të genocidit sipas përkufizimit të 
paragrafit 2 të këtij neni ose që kanë kryer ndonjë vepër tjetër të renditur në 
paragrafin 3 të këtij neni. 

2. Genocid do të thotë cilido nga aktet e mëposhtme të kryera me synimin për 
të shkatërruar, tërësisht ose pjesërisht, një grupim kombëtar, etnik, racial ose 
fetar, si...”

Neni 5 Krimet Kundër Njerëzimit
“Gjykata Ndërkombëtare ka kompetencë që të ndjekë penalisht personat 

përgjegjës për krimet e mëposhtme, kur janë kryher në kushtet e një konflikti të 
armatosur, nëse ka karakter ndërkombëtar ose kombëtar, dhe janë drejtuar kundër 
popullsisë civile:

(a) vrasje;
(b) shfarosje;
(c) skllavërim;
(d) dëbim;
(e) burgim;
(f) torturë;
(g) përdhunim;
(h) përndjekje mbi baza politike , racore dhe fetare;
(i) veprime të tjera çnjerëzore “.

G. Statuti i Gjykatës Ndërkombëtare të Ruandës
86. Statuti i Gjykatës Ndërkombëtare të Ruandës (Statuti i ICTR) (1994) 

parashikon si më poshtë:
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Neni 2: Genocidi
2. Genocidi nënkupton ndonjë prej akteve të mëposhtme të kryera me qëllim 

për të shkatërruar, tërësisht ose pjesërisht, një grupim kombëtar, etnik, racial ose 
fetar, si:

a.  Vrasja e anëtarëve të grupit;
b .  Shkaktimi i dëmtimeve serioze trupore ose mendore të anëtarëve të 

grupit;
c. vendosja e grupit në kushte të tilla që shkaktojnë shkatërrimin e tij 

fizik, të plotë ose të pjesshëm; 
d.  marrja e masave që ndalojnë lindjet;
e. transferimi forcërisht i fëmijëve të një grupi në një grup tjetër; 
h.  Statuti i Romës për Gjykatën Ndërkombëtare Penale.

87. Statuti i Romës për Gjykatën Ndërkombëtare Penale (1998, “statuti i GJNP), 
i cili ka hyrë në fuqi në Lituani që nga 1 Gushti 2003, përcakton si më poshtë: 

Neni 6 Genocidi
Për qëllimet e këtij Statuti, “genocidi” nënkupton cilindo nga aktet vijuese, të 

kryera me qëllimin e shkatërrimit, në tërësi ose pjesërisht të grupit racial, entik, 
racor ose fetar, si të tilla...:

I. Rezoluta 1096 (1996) e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës
88. Më 27 qershor 1996, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës miratoi 

Rezolutën nr. 1096 mbi masat për shpërbërjen e trashëgimisë të sistemeve të 
mëparshme komuniste totalitare, e cila parashikon si më poshtë:
“7. Asambleja gjithashtu rekomandon që aktet kriminale të kryera nga in-

dividë gjatë regjimit totalitar komunist të ndiqen penalisht dhe të dënohen sipas 
kodit penal standard në një shtet të caktuar. Nëse kodi penal parashikon një afat 
parashkrimi për disa krime, kjo mund të zgjatet, pasi kjo është vetëm një çësht-
je procedurale, dhe jo një çështje thelbësore. Aplikimi i ligjeve penale me fuqi 
prapavepruese, megjithatë nuk është e lejueshme. Nga ana tjetër, gjykimi dhe 
dënimi e një personi për një veprim ose mosveprim i cili në kohën kur u krye nuk 
përbënte vepër penale sipas ligjit kombëtar, por që konsiderohej vepër penale 
sipas parimeve të përgjithshme të së drejtës të njohura nga kombet e qytetëruara, 
lejohet. Për më tepër, kur një person ka vepruar në mënyrë të qartë në shkelje të 
të drejtave të njeriut, pretendimi se ka vepruar nën urdhrat e dikujt tjetër, nuk e 
përjashton as paligjshmërinë e veprës, as fajin individual të personit. “

J. Rezoluta 1481 (2006) e Asamblesë Parlamentare e Këshillit të Europës
89. Në 25 Janar 2006, Asambleja Parlamentare miratoi Rezolutën nr.1481 për 

Nevojën për Ndëshkim Ndërkombëtar të Krimeve të Regjimeve Totalitariste 
Komuniste, parashikon si më poshtë: 
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1. Asambleja Parlamentare i referohet Rezolutën e saj 1096 (1996) mbi 
masat për shpërbërjen e trashëgimisë së ish sistemeve komuniste 
totalitare.

2. Regjimet totalitare komuniste të cilat udhëhoqën në Evropën Qendrore 
dhe Lindore në shekullin e kaluar, dhe të cilat janë ende në fuqi në 
disa vende të botës, kanë qenë, pa përjashtim, të karakterizuara 
nga shkeljet masive të të drejtave të njeriut. Shkeljet ndryshonin në 
varësi të kulturës, vendit dhe periudhës historike dhe kanë përfshirë 
vrasje individuale dhe kolektive, ekzekutime, vdekje në kampe e 
përqendrimit, vdekje nga uria, dëbime, torturë, punë skllavëruese dhe 
forma të tjera të terrorit masiv fizik, persekutim mbi baza etnike ose 
fetare, shkelje e lirisë së ndërgjegjes, mendimit dhe e shprehjes, e lirisë 
së shtypit, si dhe mungesa e pluralizmit politik.

3.  Krimet janë justifikuar në emër të teorisë luftës së klasave dhe parimit 
të diktaturës së proletariatit. Interpretimi i dy parimeve legjitimonte 
“eliminimin” e njerëzve të cilët konsideroheshin të dëmshëm për 
ndërtimin e një shoqërie të re, dhe, si të tillë, armiq të regjimeve 
totalitare komuniste. Një numër i madh i viktimave në çdo vend ishin 
vetë shtatasit e tij. Sidomos popujt të ish Bashkimit Sovjetik, ishin më 
të shumtë në numër popujt e tjerë për sa i përket numrit të viktimave 

5. Rënia e regjimeve totalitare komuniste në Evropën Qendrore dhe 
Lindore nuk është ndjekur në të gjitha rastet nga një hetim ndërkombëtar 
të krimeve të kryera nga ana e tyre. Për më tepër, autorët e këtyre 
krimeve nuk janë gjykuar nga komuniteti ndërkombëtar, siç u bë me 
krimet e tmerrshme të kryera nga nacional socializmi (Nazizmi).

6.  Si pasojë, ndërgjegjësimi i publikut për krimet e kryera nga regjimet 
totalitare komuniste është shumë i pakët. Partitë komuniste janë të 
ligjshme dhe aktive në disa vende, edhe në qoftë se në disa raste ato nuk 
janë distancuar nga krimet e kryera nga regjimet totalitare komuniste 
në të kaluarën.”

K.  Rezoluta 1723 (2010) e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të 
Evropës

90. Më 23 prill 2010, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës miratoi një 
Rezolutë për Përkujtimin e viktimave të zisë së urisë së Madhe (Holodomor) 
në ish BRSS. Rezoluta u shpreh se regjimi totalitar Stalinist në ish Bashkimin 
Sovjetik çoi në shkelje të tmerrshme të të drejtave të njeriut, të cilat privuan 
miliona njerëz nga e drejta e jetës”. 
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IV. E DREJTA PËRKATËSE NDËRKOMBËTARE, E DREJTA E KRA-
HASUAR DHE PRAKTIKA NË LIDHJE ME KUPTIMIN E FJALËVE 
“PJESËRISHT” NË NENIN II TË KONVENTËS PËR GJENOCIDIN. 

A. Komente
91. Preambula e Rezolutës 96 (I) e 1946 e OKB-së parashikon se shumë raste të 

genocidit kanë ndodhur kur “grupet racore, fetare, politike apo grupe të tjera 
janë shkatërruar, tërësisht ose pjesërisht” .
Neni II i Konventës së Genocidit të 1948 parashikon se aktet e gjenocidit 

duhet të kryhen me qëllimin për të shkatërruar “në tërësi ose pjesërisht” një grup 
të mbrojtur.
92. Konventa e Genocidit në vetvete nuk jep asnjë përkufizim të asaj se çfarë do 

të kuptojmë me synimin për të shkatërruar “pjesërisht”. Travaux préparatoires 
na jep disa të dhëna për atë se çfarë hartuesit e konventës kuptojnë me 
“pjesërisht”.

93. Disa komentues të Konventës së Genocidit pretendojnë se termi “pjesërisht” 
kërkon që të bëhet fjalë për një masë të konsiderueshme. Pieter Drost 
theksonte se çdo shkatërrim sistematik i një pjesë të një grupimi të mbrojtur 
përbën genocid.  Raphael Lemkin mbajti qëndrimin se “Konventa zbatohet 
vetëm për veprimet e ndërmarra në një shkallë masive”.  Ai argumentoi se 
“shkatërrimi pjesërisht duhet të jetë i një natyrë të konsiderueshme në mënyrë 
që të ndikojë në tërësi”. Komentuesit e konventës, nuk janë shprehur nëse 
shkatërrimi i grupeve politike apo ekonomike mund të  shkaktojë shkatërrimin 
e pjesshëm të një grupi kombëtar brenda kuptimit të nenit II.

94. Sipas Komisionit të së Drejtës Ndërkombëtare (“ILC”), autorët e krimit duhet 
të kenë si synim që të shkatërrojnë një pjesë sasiore të konsiderueshme të 
grupit të mbrojtur:
“Nuk është i nevojshëm synimi i arritjes së zhdukjes e plotë të një grupi nga 

çdo cep i globit. Megjithatë krimi i gjenocidit nga natyra e tij kërkon qëllimin 
për të shkatërruar të paktën një pjesë të konsiderueshme të një grupi të caktuar.” 
95. Studimi i  Benjamin Whitaker’s i vitit 1985, mbi parandalimin dhe ndëshkimin 

e krimit të genocidit, mban qëndrimin se shkatërrimi pjesërisht i një grupi, ka 
karakteristikat e genocidit kur bëhet fjalë për një pjesë të madhe të të gjithë 
grupi, ose një pjesë të rëndësishme të atij grupi: 
“Pjesërisht” do të përfshinte një numër në mënyrë të arsyeshme të konsider-

ueshëm, në raport me grupin në tërësi, apo një pjesë te rëndësishme e një grupi, 
të tillë si drejtuesit e saj.
96. “Raporti Final i Komisionit të Ekspertëve hartuar në pajtim me Rezolutën 

e Këshillit të Sigurimit 780 (1992)” (për të hetuar shkeljet e të drejtës 
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ndërkombëtare humanitare në ish Jugosllavi, tani e tutje “Raporti i Komisionit 
të ekspertëve i 1992 për Jugosllavinë”) ka konfirmuar këtë interpretim. Ai 
parashikon: 

93. Shkatërrimi i një grupi në tërësi apo pjesërisht nuk do të thotë se grupi duhet 
të shfaroset në tërësi. Fjalët “tërësisht ose pjesërisht” janë futur në tekst për të 
bërë të qartë se nuk është e nevojshme synimi i vrasjes të të gjithë anëtarëve 
të grupit.

94. Në qoftë se në thelb të gjithë udhëheqësit e një grupi janë në shënjestër, kjo 
mund të konsiderohet gjithashtu genocid. Udhëheqës të tillë përfshijnë liderët 
politikë dhe administrative, udhëheqësit fetarë, akademikët dhe intelektualët, 
liderët e biznesit dhe të tjerë tërësia në vetvete mund të jetë një tregues i fortë i 
genocidit, pavarësisht nga numri i personave të vrarë. Një argument vërtetues 
do të jetë fati i pjesës tjetër të grupit. Karakteri i sulmit ndaj udhëheqësve duhet 
parë në kontekstin e fatit ose çfarë ka ndodhur më tej me pjesën tjetër të grupit. 
Në qoftë se në një grup udhëheqësit e tij shfarosën, dhe në të njëjtën kohë ose 
në vazhdën e kësaj, ka një numër relativisht të madh të anëtarëve të grupit të 
vrarë apo që i nënshtrohen akteve të tjera të urryera, për shembull dëbime në 
një shkallë të madhe apo detyrim për të ikur, shkeljet duhet të merren parasysh 
në tërësinë e tyrë për të interpretuar dispozitat e Konventës në një frymë në 
përputhje me qëllimin e saj. Në mënyrë të ngjashme, shfarosja e zbatuesve të 
ligjit të një grupi dhe personelit ushtarak mund të jetë një pjesë e rëndësishme 
e një grupi në atë që bën grupin më të pambrojtur  kundër abuzimeve të tjera 
të një natyre të ngjashme, veçanërisht në qoftë se udhëheqësit po eliminohen 
gjithashtu. Kështu, qëllimi për të shkatërruar strukturën e një shoqërie përmes 
shfarosjes e udhëheqësve të saj, kur shoqërohet me akte të tjera të eliminimit 
të një pjese të shoqërisë, mund të konsiderohet gjithashtu si genocid.”

B. Jurisprudenca e Gjykatës Ndërkombëtare Penale për Ish Jugosllavinë. 
97. Interpretimit i fjalëve “në tërësi ose në pjesërisht”, që nga viti 1948 u bë nga 

Dhoma Gjyqësore e Gjykatës  Ndërkombëtare Penale për ish Jugosllavinë 
(“ICTY”) në çështjen Prosecutor v. Krstić, (çështja i IT - 98-33 - T, vendimi 
i 2 gushtit të vitit 2001, §§ 584-587 ). Gjykata i Hagës e ka interpretuar tej 
synimin për të shkatërruar një grup “në tërësi ose pjesërisht” brenda kuptimit të 
nenit 4 (2) të Statutit të saj, i cili bazohet në nenin II të Konventës së Genocidit. 

98. Në çështjen Prosecutor v. Krstić (çështja IT - 95-10 -T, vendimi i datës 14 
dhjetor 1999), Gjykata e Hagës, duke cituar projekt-kodin e Komisionit të 
së Drejtës Ndërkombëtare (ILC) të vitit 1996 dhe Raportin e Komisionit të 
Ekspertëve të vitit 1992 mbi Jugosllavinë, mban qëndrimin si më poshtë: 

“80....Dihet se shkatërrimi i një grupi,  nuk duhet të jetë drejtuar ndaj të gjithë 
grupit, gjë që është më tepër e qartë nga neni 4 i Statutit. ILC (Komisioni i të 
Drejtës Ndërkombëtare) gjithashtu thekson se “nuk është i nevojshëm synimi 
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që të arrihet zhdukja e plotë e një grupi nga çdo cep të globit”. Pyetja që lind 
më pas është se çfarë proporcioni i grupit duhet shënjuar për shkatërrim në 
mënyrë që përtej atij pragu të mund të cilësohet krimi si genocid?...

82. Duke pasur parasysh që  qëllimi i Konventës ka të bëjë me krimet në masë, 
është e pranuar gjerësisht se qëllimi për të shkatërruar duhet të synojë të 
paktën një pjesë të konsiderueshme të grupit... qëllimi gjenocidial mund të 
shfaqet në dy forma. Ky qëllim mund të konsistojë në dëshirën për të shfarosur 
një numër shumë të madh të anëtarëve të një grupi, ku në këtë rast rast do 
të kosistonte  në synimin e shkatërrimit të një grupi en masse. Megjithatë, 
qëllimi gjithashtu mund të konsistojë nga shkatërrimin e  një numri më të 
kufizuar të personave të përzgjedhur për ndikimin që zhdukja e tyre do të 
kishte mbi mbijetesën e grupit në tërësi. Kjo pastaj do të përbënte një qëllim 
për të shkatërruar grupin në mënyrë selektive...

99. Në çështjen Prosecutor v. Krstić (cituar më lart), Gjykata e Hagës analizoi 
nëse z Krstiq kishte kryer akte genocidit në masakrën e Srebrenicës të vitit 
1995. Për sa i përket  termit “pjesërisht”, Gjykata mbajti qëndrimin:

“590. Gjykata ka një marzh të caktuar diskrecioni në vlerësimin se çfarë 
do të kuptojmë me shkatërrim “pjesërisht” të një grupi. Por ajo duhet të 
ushtrojë pushtetin e saj diskrecional në përputhje me objektin dhe qëllimin 
e Konventës, qëllim i cili ka të bëjë me të ndëshkimin e disa sjelljeve të 
caktuara të drejtuara kundër ekzistencës së grupeve të mbrojtura. Në këtë 
mënyrë Gjykata mban qëndrimin se qëllimi për të shkatërruar një grup, edhe 
në qoftë se vetëm pjesërisht, ka të bëjë me synimin për të shkatërruar një pjesë 
të dallueshme të grupit në krahasim me një grumbullim i individëve të izoluar 
brenda saj. Edhe pse autorët krimit te gjenocidit nuk është e nevojshme të 
kërkojnë shkatërrimin e të gjithë grupit të mbrojtur nga Konventa, ata duhet 
të shohin pjesën e grupit që ata dëshirojnë ta shkatërrojnë si një entitet të 
veçantë që duhet të eliminohet. Një fushatë e cila rezulton në vrasje, në vende 
të ndryshme të shpërndara në një zonë të gjerë gjeografike, të një numri të 
caktuar të anëtarëve të një grupi të mbrojtur, nuk mund të kualifikohet si 
genocid, pavarësisht numrit të lartë të përgjithshëm të viktimave, sepse nuk 
tregon një qëllim nga autorët për të synuar vetë ekzistencën e grupit si i tillë. 

100. Ndër argumentat e tjerë, mbrojtja parashtroi se Ushtria Serbe e Bosnjës 
kishte për qëllim vetëm vrasjen e të gjithë luftëtarëve potencialë, për të 
eliminuar çdo kërcënim të ardhshëm ushtarak. Gjykata nuk e pranoi këtë 
argument. Ajo mori në analizë së bashku, faktin e vrasjes së meshkujve në 
moshë ushtarake dhe dëbimin e pjesës tjetër të grupit, duke e parë dëbimin 
si një tregues se vrasja e meshkujve e në moshë-ushtarake është bërë me 
qëllimin për të shkatërruar myslimanët boshnjakë të Srebrenicës (§§ 594, 
595, 598 dhe 634 i vendimit).
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101.Në 19 Prill 2004 Dhoma e Apelit të Gjykatës Ndërkombëtare Penale për 
Ish-Jugosllavinë, në çështjen  Prosecutor v. Krstić, mbajti qëndrimin se termi 
“pjesërisht” nuk përcaktohet vetëm nga shifrat: 
“Kërkesat që parashikon neni 4 i Statutit përmbushen kur provat tregojnë se 

autori i krimit kishte për qëllim shkatërrimin e të paktën një pjesë të konsider-
ueshme të grupi të mbrojtur. Përcaktimi se nëse pjesa e synuar e grupit është në 
mënyrë të konsiderueshme e mjaftueshme për të përmbushur këto kërkesa, mund 
të përfshijë marrjen e disa faktorëve parasysh. Madhësia numerike e pjesës së 
shënjestëruar të grupit është pikë e nevojshme dhe fillestare, edhe pse jo në të 
gjitha rastet pika përfundimtare e hetimit. Numri i individëve në shënjestër duhet 
të vlerësohen jo vetëm në terma absolutë, por edhe në raport me madhësinë e përg-
jithshme të të gjithë grupit. Përveç madhësisë numerike të pjesës së shënjestruar, 
rëndësia e saj brenda grupit mund të jetë një faktor i dobishëm. Nëse një pjesë e 
veçantë e grupit është simbolike për grupin në përgjithësi, apo është thelbësore 
për mbijetesën e grupit, të shpi në përfundimin se kjo pjesë e grupit kualifikohet 
si thelbësore brenda kuptimit të nenit 4...”

Dhoma e Apelit e Gjykatës Ndërkombëtare Penale për Ish-Jugosllavinë, 
gjithashtu konsideron se “shfarosja e popullsisë muslimane të Srebrenicës…. Do 
të shërbente si një shembull i fuqishëm për të gjithë Muslimanët Boshnjakë, për 
dobësinë e tyre dhe mungesën e mbrojtjes nga forcat ushtarake Serbe. Fati i Mus-
limanëve Boshnjakë të Srebrenicës do të ishte simbolik për të gjithë Muslimanët 
në Bosnje”  (§ 16).
102.Në çështjen Prosecutor v. Sikirica (IT-95-8, Gjykimi mbi mocionet e 

mbrojtjes për shfajësimin, 3 Shtator 2001) Gjykata Ndërkombëtare Penale 
për Ish-Jugosllavinë, Shkalla e Parë, mban qëndrimin: 

“65. Studimi i ekspertëve të Kombeve të Bashkuara për Genocidin, e përkufizon 
termin “pjesërisht” sikur përfshin “një numër në mënyrë të arsyeshme 
të konsiderueshëm, në raport me totalin e grupit në tërësi, apo një pjesë e 
rëndësishme e një grupi e tillë si udhëheqësit e saj”. Ky përkufizim do të 
thotë se, edhe pse nuk kërkohet shkatërrimi i plotë i grupit, është i nevojshëm 
“synimi për të shkatërruar të paktën një pjesë të konsiderueshme të një grupi 
të caktuar”. Gjykata beson se është më e përshtatshme që të flasim për një 
numër “në mënyrë të arsyeshme të konsiderueshëm” në vend se një numri “në 
mënyrë të arsyeshme domethënës”. Kjo pjesë e përkufizimit kërkon qëllimin 
e shkatërrimit të një numri në mënyrë të arsyeshme të konsiderueshëm në 
raport me popullsinë e përgjithshme të grupit. Sipas këtij përkufizimi, në 
qoftë se ky kriter nuk përmbushet, mens rea  ende mund të përcaktohet nga 
provat e ekzistencës së një qëllimi për të shkatërruar një pjesë të rëndësishme 
të grupit, të tillë si udhëheqësit e saj. Ndërsa Gjykata nuk e hedh poshtë këtë 
aspekt të përkufizimit, i cili i sheh të dy elementet si alternativë e njëri tjetrit, 
mund të ketë situata në të cilat konkluzioni për sa i përket qëllimit nuk mund 
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të nxirret në bazë të provave në lidhje me çdo element të veçuar nga të tjerët, 
por kur provat shihen si një e tërë, në këtë rast do të jetë e përshtatshme 
nxjerrja e një konkluzioni.
….

76. Nëse kriteri sasior nuk përmbushet, qëllimi për të shkatërruar pjesërisht një 
grup ende mund të nxirret, nëse ka dëshmi se shkatërrimi është i lidhur me një 
pjesë të rëndësishme të grupit, e tillë si udhëheqësit e saj. 

77. Dhoma i konsideron bindëse analizat në vendimin Jelisić, se qëllimi i kërkuar 
mund të nxirret nga “dëshira për të shkatërruar një numër më të kufizuar 
personash të përzgjedhur për ndikimin që zhdukja e tyre do të ketë mbi 
mbijetesën e grupit në tërësi.” Elementi i rëndësishëm këtu është shënjestrimi 
i një numri personash të përzgjedhur, të cilët për shkak të cilësive të tyre 
të veçanta drejtuese brenda grupit në tërësi, janë të një rëndësie të tillë që 
përndjekja e tyre në kushtet e nenit 4 (2) (a), (b) dhe (c) do të ndikonte në 
mbijetesën e të gjithë grupit. 

103. Prokurori i kërkoi Gjykatës që të merrte parasysh muslimanët boshnjakë 
që ishin aktive në rezistencën dhe mbrojtjen e fshatrave të tyre nga sulmet 
serbe të Bosnjës, si udhëheqësit të grupit, duke qënë se eliminimi i tyre do të 
kishte një ndikim të rëndësishëm në mbijetesën e grupit. Gjykata nuk pranoi, 
duke u shprehur se “shumë pak prova janë paraqitur lidhur me statusin e tyre 
si drejtues  ... Ka të dhëna se në mesin e të ndaluarve kanë pasur, shoferë 
taksish, mësues, avokatë, pilotë, kasapë dhe pronarë e kafenesh. Por nuk 
ka dëshmi të veçantë që i identifikon ata si udhëheqës të komunitetit. 
Në të vërtetë, ata nuk duket se kanë qenë persona me ndonjë rëndësi të 
veçantë për komunitetin e tyre, përveç faktit që disa prej tyre kishin mbushur 
moshën për ushtri” (§ 80). Kështu Gjykata hodhi poshtë parashtrimin se 
të gjithë muslimanët boshnjakë që ishin aktive në qëndresn e marrjes se 
fshatrave te tyre, duhet të trajtohen si udhëheqës. “Pranimi i këtij parashtrimi 
domosdoshmërisht do të bënte që përkufizmi i termit “udhëheqës” të ishte aq 
elastik sa të konsiderohej i pakuptimtë.”

104. Në çështjen Prosecutor v. Tolimir  (IT-05-88 / 2-T, vendimi i 12 dhjetorit 
2012), shumica e Dhomës Gjyqësore të ICTY(Gjykata Ndërkombëtare 
Penale për Ish-Jugosllavinë), konsideroi, në lidhje me vrasjen e tre liderëve 
të enklavës boshnjake muslimane të Zepës (kryetari i komunës, i cili ishte 
gjithashtu një udhëheqës fetar, komandanti ushtarak dhe shefi i njësisë për 
mbrojtjen civile), se “ndërsa individët e vrarë ishin vetëm tre në numër, në 
funksion të madhësisë së Zepës, ata përbënin thelbin e udhëheqjes së saj 
civile dhe ushtarake”. Prandaj vrasja e tyre “ishte një rast i shkatërrimit të 
qëllimshëm të një numri të kufizuar të personave të përzgjedhur për ndikimin 
që zhdukja e tyre do të kishte në mbijetesën e grupit në tërësi”. Për më tepër, 
vrasja e një prej këtyre tre personave, i cili në atë kohë gëzonte një status të 
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veçantë si mbrojtës i popullatës myslimane boshnjake të Zepës, kishte një 
qëllim simbolik për mbijetesën e muslimanëve boshnjakë të Bosnjës dhe 
Hercegovinës. Mbi këtë bazë dhe duke marrë parasysh edhe transferimin me 
forcë të popullsisë së mbetur të Zepës, shumica e Dhomës Gjyqësore u bind, 
se forcat serbe të Bosnjës kishin vrarë tre liderët e enklavës së Zepës,  me 
qëllimin specifik gjenocidal të pjesës të shkatërrimit të një pjese të  popullsisë 
muslimane boshnjake në tërësi (§§ 780-782).

C. Jurisprudenca e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë
105. Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (“GJND”), në vendimin e saj të 

datës 26 shkurt 2007, në çështjen lidhur me zbatimin e Konventës për Paran-
dalimin dhe Dënimin e Krimit të Genocidit (Bosnja dhe Hercegovina k. Serbia 
dhe Mali i Zi, Shih § § 198-201 të këtij vendimi), arriti në përfundimin se genoci-
di në Bosnjë dhe Hercegovinë ishte kryer në lidhje me masakrën e Srebrenicës të 
vitit 1995. Për sa i përket historisë së hartimit te Konventës së Genocidit, GJND-
ja mbajti qëndrimin:

“194.Historia e hartimit të Konventës konfirmon se duhet përdorur një 
përkufizim pozitiv. Gjenocidi si “mohim i ekzistencës të të gjithë 
grupimeve të njerëzve” ishte në kontrast me vrasjen, “mohimi i të 
drejtës për të jetuar i qenieve njerëzore individuale” nga Asambleja e 
Përgjithshme në Rezolutën 96 (I), të vitit 1946 cituar në Preambulën 
e Konventës. Hartuesit e Konventës gjithashtu i kushtuan rëndësi 
identifikimit pozitiv të grupeve me karakteristika të veçanta dalluese 
në përcaktimin e cila grupe do të përfshinin në konventë dhe cilat grupe 
do të përjashtonin (të tilla si grupet politike). Gjykata në 1951 mbajti 
qëndrimin se, objekt i Konventës është ruajtja e “vetë ekzistencës 
te grupeve të caktuara të njerëzve” (rezerva ndaj Konventës për 
Parandalimin dhe Ndëshkimin e Krimit të Genocidit, Opinionit 
Këshillimor, Raportet e GJND 1951 fq. 23). Ky përkufizim i gjenocidit 
kërkon një identifikim pozitiv të grupit. Refuzimi i propozimeve për të 
përfshirë brenda Konventës grupimet politike dhe gjenocidin kulturor 
gjithashtu tregon se hartuesit po i kushtonin vëmendje identifikimin 
pozitiv të grupeve me karakteristikat specifikisht të dallueshme dhe të 
mirë-krijuara dhe të pandryshueshme. Një grup i përcaktuar negativisht 
nuk mund të shihet në këtë mënyrë.”

106. Në paragrafët 198-201 të vendimit, GJND-ja mbajti qëndrimin se fjalët 
“pjesërisht” fillimisht iu referohen një kërkese të konsiderueshme, duke 
ndjekur qasjen e  ICTY (Gjykata Ndërkombëtare Penale për Ish-Jugosllavinë) 
dhe ILC (Komisioni i të Drejtës Ndërkombëtare). Gjithashtu iu referua 
kriterit të mundësisë, që do të thotë mundësitë në dispozicion të autorit të 
veprës, në përputhje me fushën e tyre të veprimtarisë dhe kontrollit. Si një 
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faktor të rëndësishëm, GJND-ja gjithashtu pranoi kriterin cilësor (“rëndësia 
e individëve të caktuar brenda grupit”, siç është përmendur në paragrafin 12 
të vendimit të Dhomës Apelit e ICTY në Krstić). GJND-ja megjithatë mbajti 
qëndrimin: 
“kërkesa për një numër të konsiderueshëm, është një pikë e rëndësishmë nis-

jeje, por ajo nuk duhet parë vetëm. Gjithashtu sipas mendimit të Gjykatës, qasja 
cilësore nuk mund të qëndrojë vetëm. Dhoma e Apelit në Krstic gjithashtu e 
shprehu këtë pikëpamje.
107.GJND-ja konstatoi se aktet e vrasjeve dhe dëmtimeve të rënda fizike dhe 

mendore (si për ata që ishin gati për t’u ekzekutuar dhe të tjerët që ishin 
veçuar dhe shpërngulur) janë kryer në Srebrenicë në korrik të vitit 1995. Duke 
ndjekur qëndrimin e Dhomës së Apelit e ICTY (Gjykatës Ndërkombëtare 
Penale për Ish-Jugosllavinë) në Krstić, Gjykata konsideron se muslimanët 
boshnjakë të Srebrenicës përbëjnë një “pjesë “ të grupit të muslimanëve 
boshnjake. Për më tepër, ajo cilësoi si të vërteta konkluzionet e ICTY se 
“Megjithëse pse kjo popullsi (40,000 njerëz) përbënte vetëm një përqindje të 
vogël të popullsisë së përgjithshme myslimane të Bosnjës dhe Hercegovinës 
në atë kohë, rëndësia e bashkësisë muslimane të Srebrenicës nuk është shihet 
vetëm nga madhësia e saj”  (§ 296, citing Krstić).

108. Në vendimin e 3 shkurtit 2015 mbi Zbatimin e Konventës për Parandalimin 
dhe Ndëshkimin e Krimit të Genocidit (Croatia v. Serbia), GJND-ja ka 
mbajtur qëndrimin ( referencat janë hequr):
“142. Gjykata rikujton se shkatërrimi i grupit “pjesërisht” brenda kuptimit 

të nenit II të Konventës duhet të vlerësohet duke ju referuar një numri 
kriteresh. Në këtë drejtim, në 2007 ka mbajtur qëndrimin se “qëllimi 
duhet të jetë shkatërrimi i të paktën një pjesë të konsiderueshme të grupi 
të caktuar”, dhe se ky është një kriter “vendimtar”. Gjykata më tej vuri 
në dukje se “është pranuar gjerësisht se gjenocidi mund të jetë kryer, 
kur qëllimi ishte shkatërrimi i një grupi brenda një zone gjeografike 
të kufizuar” dhe se, rrjedhimisht, “Zona e veprimtarisë së autorit të 
veprës dhe kontrolli duhet të merrennë konsideratë”. Duhet të merret 
parasysh edhe rëndësia e pjesës së shënjestruar në raport me grupin në 
tërësi. Në lidhje me këtë kriter, Dhoma e Apelit e Tribunalit të Hagës 
përcaktoi në vendimin e saj në çështjen Krstić se “nëse një pjesë e 
veçantë e grupit është simbolike për grupin në përgjithësi, apo është 
thelbësore për mbijetesën e tij, mund të arrihet në konkluzionin se kjo 
pjesë  kualifikohet si thelbësore brenda kuptimit të nenit 4 (të Statutit 
të ICTY, paragrafi 2, i cili në thelb riprodhon nenin II të Konventës)”

Në 2007, Gjykata konstatoi se këta faktorë do të duhet të vlerësohen rast pas 
rasti. Ajo gjithashtu vë në dukje se, në vlerësimin nëse një pjesa në shënjestër e 
një grupi të mbrojtur është e konsiderueshme në raport me grupin në përgjithësi, 
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gjykata do të marrë parasysh elementin sasior, si dhe provat lidhur me vendn-
dodhjen gjeografike dhe rëndësinë e pjesës së shënjestruar të grupit.”

Përveç kësaj, duhet theksuar se në vendimin e lartpërmendur, GJND trajto-
hen gjithashtu edhe pyetjen nëse statusi i viktimave luftëtarëve apo civilëve ishte 
i përshtatshëm për vlerësimin e saj. Ajo mbajti qëndrimin: 

“218.Gjykata së pari do të shqyrtojë pretendimet në lidhje me ata që u 
vranë gjatë rrethimit dhe pushtimit të Vukovarit. Palët kanë debatuar 
mbi numrin e viktimave, statusin e tyre dhe përkatësisë etnike dhe 
rrethanat në të cilat ata vdiqën. Për gjykatën nuk është e nevojshme 
zgjidhja e këtyre çështjeve. Ajo vëren se, ndërsa ka ende disa pasiguri 
përreth këtyre pyetjeve, është e qartë se sulmi në Vukovar nuk ishte i 
kufizuar në objektivat ushtarake; ai ishte drejtuar gjithashtu edhe ndaj 
popullatës kryesisht civile kroate të atëhershme (shumë serbë ikën në 
qytet para ose pas shpërthimit të luftimeve) ... “

V. PRAKTIKË TJETËR NGA GJYKATAT NDËRKOMBËTARE
109.Për sa i përket grupeve të mbrojtura nga neni II i Konventës së Genocidit, 

në çështjen Prosecutor v. Rutaganda (ICTR - 96-3 -T , 6 dhjetor 1999), dhe 
konfirmuar në jurisprudencën e saj të mëvonshme, Dhomës Gjyqësore e 
Gjykatës Ndërkombëtare të Ruandës mbajti qëndrimin:
“Grupet potenciale të viktimave të Krimit të Gjenocidit
55. Gjykata është e mendimit se është e nevojshme që çështjen e grupeve 

potenciale të viktimave të gjenocidit të merret në konsideratë, në 
dritën e dispozitave të Statutit dhe të Konventës së Genocidit, të cilat 
përcaktojnë se genocidi ka për qëllim “shkatërrimin, në tërësi ose në 
pjesërisht, një grup kombëtar, etnik, racial ose fetar.”

56.  Dhoma thekson se konceptet e grupeve nacionale, etnike, racore 
dhe fetare janë studiuar gjerësisht dhe se, për momentin, nuk ka një 
përkufizim të saktë të përgjithshëm dhe ndërkombëtarisht të pranuar. 
Secili nga këto koncepte duhet të vlerësohet nën dritën e një konteksti 
të caktuar politik, social dhe kulturor. Për më tepër, Gjykata thekson se 
për qëllimet e aplikimit të Konventës së Genocidit, anëtarësia në një 
grup është, në thelb, një koncept subjektiv tepër se një koncept objektiv. 
Viktima perceptohet nga autorët e krimit të genocidit si pjesëtarë të një 
grupi të planifikuar për shkatërrim. Në disa raste, viktimat mund ta 
perceptojnë veten e tyre si pjesëtarë të grupit të lartpërmendur.

57. Megjithatë, Gjykata është e mendimit se vetëm një përkufizim subjektiv 
nuk është i mjaftueshëm për të përcaktuar grupet e viktimave, siç parashikohet në 
Konventën e Genocidit. Del në pah, nga një lexim i travaux préparatoires i Ko-
nventës së Genocidit, që grupe të caktuara, të tilla si grupet politike dhe ekono-
mike, janë përjashtuar nga grupet e mbrojtura, për shkak se ata konsiderohen të 



320

jenë grupet e lëvizshme në të cilat një person bëhet anëtar përmes angazhimit 
individual, politik. Një gjë e tillë sugjeron a contrario se Konventa ështe menduar 
me sa duket për të mbuluar grupe relativisht të qëndrueshme dhe të përhershme. 

58.  Për këtë arsye, Gjykata mban qëndrimin se në vlerësimin nëse një grup 
i veçantë mund të konsiderohet si i mbrojtur nga krimi i gjenocidit, 
duhet proceduar rast pas rasti, duke marrë parasysh edhe provat 
përkatëse dhe kontekstin politik dhe kulturor si u tregua më lart.” 

110. Linja e arsyetimit e lartpermendur është ruajtur dhe riafirmuar në çështjet e 
mëvonshme të kësaj Gjykate. Në veçanti, në çështjen Procecutor k. Semanza  
(ICTR- 97-20, vendimi i 15 majit 2003, § 317) Dhoma Gjyqësore konkludoi 
se përcaktimi nëse një grup bie brënda Mbrojtjes së ofruar nga Konventa e 
Genocidit, duhet të vlerësohet rast pas pas rasti duke iu referuar të dhënave 
objektive të një kontekst të caktuar shoqëror apo historik dhe nga perceptimet 
subjektive të autorëve të veprës; përcaktimi i një grupi të mbrojtur duhet të 
bëhet rast pas rasti, duke u konsultuar si kriteret objektive dhe subjektive. Në 
çështjen Prosecutor k. Kamuhanda (ICTR-95-54A-T, vendimi i datës 22 janar 
2004, § 630), Dhoma Gjyqësore konkludoi se për konceptin e një grupi nuk 
ka një përkufizim të përgjithshëm apo të pranuar ndërkombëtarisht, prandaj 
secili grup duhet të vlerësohet në dritën e një konteksti të caktuar politik, 
social, historik dhe kulturor.

111. Lidhur me krimet kundër njerëzimit dhe konceptin “të drejtuara kundër 
popullsisë civile”, në çështjen Prosecutor v. Kupreškić and Others (IT-95-
16-T, vendimi i datës 14 janar 2000), që kishte të bënte me vrasjen 116 
muslimanëve në mënyrë popullsia muslimane të dëbohej nga fshati, Dhoma 
Gjyqësore ICTY mbajti qëndrimin:

“3. drejtuar kundër popullsisë civile
547. Mund të duket sikur ështe menduar një përkufizim i zgjeruar i termave 

“civile” dhe “popullsisë”. Kjo është e garantuar në radhë të parë nga 
objekti dhe qëllimi i parimeve të përgjithshme dhe rregullave të së 
drejtës humanitare, në veçanti nga rregullat që ndalojnë krimet kundër 
njerëzimit. Këto të fundit janë të destinuara për ruajtjen e vlerave 
themelore të njeriut duke ndaluar krimet e drejtuara kundër dinjitetit 
njerëzor. Nuk arrihet të kuptohet pse vetëm civilët dhe jo edhe luftëtarët 
duhet të mbrohen nga këto rregulla (në mënyrë të veçantë nga rregulli 
që ndalon perndjekjen), duke pasur parasysh se këto rregulla posedojnë 
një fushë më të gjerë humanitare se dispozitat që ndalojnë krimet e 
luftës. Megjithatë, e përballuar me kufizimin e qartë të përcaktuar 
në nenin 5, Dhoma Gjyqësore mban qëndrimin se një interpretim i 
zgjeruar  duhet megjithatë të vendoset në fjala “civilë”, aq më tepër 
për shkak se kufizimi në nenin 5, përbën një shmangie nga e drejta 
zakonore ndërkombëtare.
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548. Propozimi i mësipërm ka lindur nga praktika gjyqësore. Rëndësi 
të veçantë në këtë rast paraqet qendrimi i Gjykatës në Barbie  (pa 
dyshim bazuar në të drejtën ndërkombëtare) se “aktet çnjerëzore dhe 
persekutimi të kryera në mënyrë sistematike, në emër të një politike 
shtetërore të një supremacie ideologjike, jo vetëm kundër personave 
për shkak te anëtarësisë së tyre në një komunitet racor apo fetare, por 
edhe kundër kundërshtarëve të kësaj politike, pavarësisht nga forma e 
“kundërshtimit” të tyre, mund të konsiderohet krim kundër njerëzimit. 
Në vendimin Vukovar 61, Vendimi i 3 prillit 1996, një Dhoma 
Gjyqësore konkludoi se krimet kundër njerëzimit mund të kryhen edhe 
viktimat kanë mbartur një herë armë.

549. Kështu, prania e atyre që janë përfshirë në mënyrë aktive në konflikt nuk 
duhet të pengojë karakterizimin e një popullsie si civile dhe personat 
e përfshirë në mënyrë aktive në qëndresë mund të kualifikohen si 
viktima të krimeve kundër njerëzimit.”

112. Për sa i përket kërkesave që duhen përmbushur para se dënimi për genocid të 
aplikohet, në vendimin e lartpërmendur të Bosnia dhe Herxegovina k. Serbisë 
dhe Malit të Zi, GJND mbajti qëndrimin si më poshtë (§ 293 të vendimit të 
GJND-së; GJND iu referua pikës 37 të vendimit të Dhomës Apelit të ICTY 
në Prosecutor k. Krstić):
“293...Serioziteti i gjenocidit është reflektuar në kërkesat e rrepta të cilat 

duhet të përmbushen para se dënimi të aplikohet. Këto kërkesa nga 
provat e kërkuara të një qëllimi të caktuar dhe vërtetimi se grupi ishte në 
shënjestër për t’u shkatërruar në tërësi ose në pjesë të konsiderueshme 
ofrojnë mbrojtje kundër rrezikut që dënimet për këtë krim të vendosen 
në mënyrë të shkujdesshme. Kur këto kërkesa përmbushen, megjithatë, 
ligji nuk duhet të struket për të mos ju referuar krimit të kryer me 
emrin e duhur.”

113. Gjykata të ndryshme ndërkombëtare kanë mbajtur qëndrimin se ndalimi i 
genocidit është një normë e pakundërshtueshme e të drejtës ndërkombëtare 
(ius cogens). Ndër këto gjykata përmendim, çështje të GJND Republika 
Demokratike e Kongos k. Ruanda (Vendimi i datës 3 shkurt 2006, Raportet 
e GJND-së 2006, f. 6) , Bosnja dhe Hercegovina k. Serbia dhe Mali i Zi 
(vendimi i datës 26 shkurt 2007, Raportet e GJND- 2007 p . 43) dhe Gjermani 
k. Italisë (vendim i datës 3 shkurt 2012, Raportet e GJND, f. 99) , si dhe 
Tribunali Ndërkombëtar për Ruandën në çështjen Prokurori k. Kayishema 
dhe Ruzindana (ICTR-95-1–T, vendimi i datës 21 maj 1999)
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E DREJTA

1. Pretendim për shkelje të Nenit 7 të Konventës
114. Kërkuesi u ankua se interpretimi në mënyrë të zgjeruar i krimit të gjenocidit, 

bërë nga gjykatat Lituaneze, nuk ka një bazë në formulimin që është përcaktuar 
për këtë vepër në të drejtën ndërkombëtare publike. Ai pretendoi se dënimi 
i tij për gjenocid ishte në shkelje të nenit 7 të Konventës, i cili parashikon: 

1.  Askush nuk mund të dënohet për një veprim ose një mosveprim, që në 
momentin kur është kryer nuk përbënte vepër penale, sipas të drejtës 
së brendshme ose ndërkombëtare. Po ashtu, nuk mund të jepet një 
dënim më i rëndë se ai që ishte i zbatueshëm në momentin kur është 
kryer vepra penale. 

2.   Ky  nen  nuk  do  të  ndikojë  mbi  gjykimin  dhe  dënimin  e  një  
personi  për  një  veprim  ose  mosveprim, i cili, në momentin kur është 
kryer, quhej vepër penale sipas parimeve të përgjithshme të së drejtës, 
të njohura nga kombet e qytetëruara. 

A. Pranueshmëria

1. Rregulli i 6 mujorit. 
115. Qeveria argumentoi se kërkuesi nuk e kishte paraqitur kërkesën e tij brenda 

gjashtë muajve nga data në të cilën ishtë marrë vendimi i formës së prerë. 
Ndërkohë që pranonte se vula postare në zarfin që përmbante aplikimin kishte 
datën 30 korrik 2005, vuri në dukje se aplikimi ishtë pranuar nga Gjykata 
vetëm më 29 shtator 2005. Një vonesë e tillë ishte e pashpjegueshme.

116. Ankuesi parashtroi se kërkesa drejtuar Gjykatës ishtë dërguar në kohën e 
duhur.

117. Gjykata vëren se dënimi i kërkuesit u la në fuqi nga Gjykata e Lartë më 22 
shkurt 2005. Kështu, afati prej gjashtë muajsh për të paraqitur një kërkesë në 
Gjykatë, në kuptim të nenit 35 §§ 1 dhe 4 të Konventës, ka skaduar më 22 
gusht 2005. Pas shqyrtimit të materialeve të paraqitura nga kërkuesi, Gjykata 
vëren se zarfi që përmban aplikimin e tij ishte postuar nga Lituania më 30 
korrik 2005, duke pasur parasysh se zarfi mban një vulë postare të zyrës 
postare të Tauragė që mban atë datë. Zarfi gjithashtu mbart një vulë që tregon 
që ajo është pranuar në Regjistrin e Gjykatës më 28 shtator 2005. Formulari 
i aplikimit është i vulosur si i marrë nga Gjykata me 29 shtator 2005. Edhe 
pse duke pranuar se ka pasur disa vonesa lidhur me aplikimin, gjykata e 
konsideron vulën postare si datën në të cilën është paraqitur aplikimi (shih 
Kipritçi k. Turqisë, nr. 14294/04, § 18, 3 Qershor 2008). Prandaj, argumenti 
i Qeverisë duhet rrëzuar.
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2. Kërkesa e qeverisë për të hequr çështjen nga lista e çështjeve te Gjykatës.  
118. Në vëzhgimet e tyre mbi pranueshmërinë dhe meritat e çështjes, marrë nga 

Gjykata më 11 prill 2014, Qeveria gjithashtu tërhoqi vëmendjen e Gjykatës 
për faktin se, pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese të datës 18 mars 2014, 
fakte të reja u shfaqën lidhur me çështjen në fjalë. Më 10 prill 2014 Prokurori 
i Përgjithshëm konsideroi se konkluzionet e Gjykatës Kushtetuese mund të 
ngrinin dyshime për ligjshmërinë e dënimit të ankuesit për gjenocid. Prokurori 
në këtë mënyrë vendosi të iniciojë procesin e rihapjes së çështjes penale. 
Qeveria pranoi, megjithatë, se vendimi përfundimtar nëse do të rihapët 
procedimi penal kundër kërkuesit ishte në dorë të Gjykatës së Lartë (shih 
paragrafët 47 dhe 69 më lart). Sipas parashtrimit të Qeverisë, në11 prill 2014 
hapi procedural i  ndërmarrë për rihapjen e çështjes penale të kërkuesit duhet 
të çonte në konkluzionin se çështja e kërkuesit ishte në proces zgjidhjeje 
në nivel kombëtar (ata iu referuan Pisano k. Italisë [GC], nr. 36732/97, §§ 
40-50, 24 tetor 2002). Duke qenë kështu dhe duke marrë parasysh parimin 
e subsidiaritetit, Qeveria i kërkoi Gjykatës që të heqë çështjen nga lista e 
çështjeve të Gjykatës në përputhje me nenin 37 § 1 nënparagrafët (b) dhe (c) 
të Konventës. Sipas pikëpamjes së tyre, nuk kishte ndonjë arsye të veçantë 
lidhur me respektimin e të drejtave të njeriut, siç përcaktohej në Konventë, 
që i kërkonte Gjykatës që të vazhdonte shqyrtimin e aplikimit, në përputhje 
me nenin 37 § 1 të Konventës.

3. Konkluzione
120. Më tej, Gjykata vëren se kjo ankesë nuk është haptazi e pabazuar brenda 

kuptimit të nenit 35 § 3 (a) të Konventës. Duke mos qenë e papranueshme 
për ndonjë arsye tjetër për këtë arsye ajo duhet të deklarohet e pranueshme.

B. Meritat 

1. Parashtrimet e Palëve

(a) Kërkuesi
121. Kërkuesi u ankua se interpretimi në mënyrë të zgjeruar i krimit të gjenocidit, 

bërë nga gjykatat Lituaneze, nuk kishte asnjë bazë në të drejtën ndërkombëtare 
publike. Ai pretendoi se dënimi i tij në bazë të nenit 99 të Kodit Penal të 
Lituanisë kishte pasur fuqi prapavepruese dhe për këtë arsye ishte shkelur 
neni 7 i Konventës.

122. Kërkuesi vuri në dukje se në vitin 1992 Lituania miratoi Konventën e 
Genocidit. Në bazë të nenit II të Konventës, gjenocidi është përkufizuar 
si veprime që synojnë zhdukjen e një grupi “kombëtar, etnik, racial ose 
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fetar”. Lituania e ka nënshkruar Konventën pa rezerva. Për kërkuesin, 
çdo zgjerim i konceptit duke shtuar  “grupet sociale dhe politike”, në vitin 
1998 ishte i palejueshëm. Kërkuesi më tej vuri në dukje se përkufizimi në 
mënyrë shterruese i krimit të gjenocidit i cili e kufizonte mbrojtjen në katër 
grupe të veçanta, është vendosur me Ligjin Mbi Përgjegjësinë për Gjenocid 
ndaj banorëve të Lituanisë të 9 prill 1992. Ai pohoi gjithashtu se delegatët 
Lituanezë argumentuan lidhur me zgjerimin e konceptit të gjenocidit në 
vitin 1998, kur Gjykata Ndërkombëtare Penale ishte themeluar në kuadër të 
Kombeve të Bashkuara. Përkufizimi, megjithatë, ka mbetur i pandryshuar. 

123. Ankuesi vërejti se grupet sociale dhe politike janë shtuar në përkufizimin 
lituanez të gjenocidit nga ndryshimet e Kodit Penal të 21 prillit 1998. Në 
dritën e nenit 7 të Konventës, ai pohoi se përgjegjësia penale për gjenocid 
në lidhje me këto dy grupime nuk ishte e aplikueshme në një moment të 
caktuar në kohë, por ishte e zbatueshme në një moment tjetër, edhe pse faktet 
e çështjes ishin të njëjta. Në çështjen konkrete, ai pretendoi se shteti Lituanez 
ka zbatuar ligjin penal në mënyrë prapavepruese, pavarësisht nga fakti se nga 
viti 1992 deri 1998, shteti konsideroi se veprimet e kërkuesit nuk përbënin 
krimin e gjenocidit. Edhe nëse e pranojmë se krimi i gjenocidit do të mund 
të ndiqet penalisht në mënyrë prapavepruese, ai parashtroi se ishte e vështirë 
që të pranohej  se përgjegjësia penale për një krim të tillë varej nga aftësia 
e shtetit për ndryshimin e legjislacionit, ose për të gjetur karakteristikat të 
reja të krimit të cilat ishin të lidhura vetëm me Lituaninë. Kërkuesi vuri në 
dukje faktin se Lituania e ndalonte zbatimin në mënyrë prapavepruese të 
ligjit penal.

124. Kërkuesi parashtroi se një tipar i të drejtës ndërkombëtare ishte se shtetet 
nuk mund të derogojnë nga traktatet ndërkombëtare në të cilat kanë aderuar, 
vetem nëse lejohet të bëhet një gjë e tillë sipas traktatit përkatës. Ai e pranoi 
se Republika e Lituanisë kishte të drejtën sovrane për të miratuar ligjet e saj. 
Megjithatë, kjo e e drejtë nuk ishte absolute. Si fillim, të gjithë ligjet e saj 
duhet të ishin në përputhje me Kushtetutën Lituaneze, sipas të cilës, traktatet 
ndërkombëtare të cilat ishin ratifikuar nga Lituania janë një pjesë integrale 
e legjislacionit kombëtar. Për sa i përket elementëve të ligjit penal Lituanez, 
domethënë, përfshirja e grupimeve politike dhe sociale në Nenin 99 të Kodit 
Penal, këto nuk mbuloheshin nga Nenin II i Konventës për Genocidin. 
Në këtë mënyrë, ata nuk mund t’i bazonin argumentat e tyre ne të drejtën 
ndërkombëtare, të cilën Lituania vetë kishte detyrim që ta zbatonte. 

125. Për më tepër, përndjekja dhe vrasja e personave të cilët i përkasin grupimeve 
politike ose social ishte subjekt i urdhrave të dhënë. Interpretimi i gjykatave 
Lituaneze i të drejtës e brendshme penale dhe të përgjegjësisë për gjenocid, 
duke qenë se ajo ishte më i gjerë se parashikimi në Konventën e Genocidit, 
nuk është në përputhje me parimin  nullum crimen sine lege. Kjo qasje është 
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konfirmuar nga vendimi i Gjykatës Kushtetuese i datës 18 mars 2014, i cili 
pranoi se ndjekja penale në mënyrë prapavepruese për gjenocidin ndaj një 
grupi politik ose shoqëror, kur krimi është kryer para ndryshimit të Kodit 
Penal Lituanez, duke i ngarkuar me përgjegjësi për gjenocid për personat që 
u përkasin këtyre dy kategorive, ështe antikushtetues.

126.Sa i përket sfondit historik kërkuesi vuri në dukje se ai nuk ishte në një 
pozicion që të kontestonte rishqyrtimin e bërë nga Qeveria, të rrethanave 
të përgjithshme politike, historike dhe rrethanave të tjera (shih paragrafin 
133 më poshtë). Ai e pranoi se numri i viktimave në Lituani “në vitet 1939-
1953 ka qenë rreth 500,000 lituanezë”. Megjithatë kërkuesi vërejti se mes 
viteve1941 dhe 1944 Lituania kishte qënë nën pushtimin gjerman. Gjatë 
kësaj kohe nazistët, së bashku me ndihmësit e tyre lokale, kishin vrarë qindra 
mijëra persona të pafajshëm në Lituani. Kjo ishte e rëndësishme për çështjen 
sepse, sipas kërkuesit, vëllezërit J.A. dhe A.A. kishin qenë bashkëpunëtorë 
të nazistëve.

127. Në vijim të këtij arsyetimi, kërkuesi kundërshtoi konkluzionet e gjykatave 
të brendshme se J.A. dhe A.A. kishin qënë partizanë. Ai pretendoi se ata i 
kishin shërbyer në mënyrë vullnetare forcave naziste dhe dyshohej se kishin 
marrë pjesë në persekutimin e hebrenjve dhe njerëzve të tjerë të pafajshëm. 
Pasi sovjetikët erdhën në Lituani në vitin 1944, autoritetet  në mënyrë të 
ligjshme ndoqën penalisht J.A. dhe A.A. për krimet e kryera. Sidoqoftë, 
kërkuesi pretendoi se J.A. dhe A.A. ishin larguar nga forcat partizane vitë 
para ngjarjeve në fjalë. Prandaj, J.A. dhe A.A. nuk kishte qenë partizanë në 
ditën e vdekjes së tyre në vitin 1953. Në këtë mënyrë, argumenti se ata ishin 
anëtarë të një grupi politik (parashikuar nga neni 99 i Kodit Penal të lituanez) 
ose përfaqësues të një grupi kombëtar (parashikuar nga neni II i Konventës 
së Genocidit) nuk kishte asnjë bazë faktike.

128. Si përfundim, kërkuesi argumentoi se edhe në qoftë se pranohet qëndrimi 
i gjykatave të brendshme që J.A. dhe A.A. kishin qenë partizanë dhe kishin 
qenë anëtarë të qëndresës së armatosur në kohën e vdekjes së tyre në vitin 
1953, vrasja e tyre nuk përbën gjenocid. Në këtë pikë kërkuesi argumentoi 
se genocidi konsiston në veprime të drejtuara në zhdukjen e civilëve të 
paarmatosur, por jo ndaj ushtrive apo lëvizjeve çlirimtare mbarëkombëtare.

129.Aplikanti arriti në përfundimin se duke e shpallur atë fajtor për genocid, 
Republika e Lituanisë shkel të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtën e 
brendshme, që parashikon se shteti mund të ndjekë penalisht për gjenocid, 
vetëm kur viktimat kanë qënë anëtarë të një grupi të mbrojtur. Cilido version 
i fakteve të pranohet, të tij (sipas të cilit autoritetet sovjetike ndoqën penalisht 
vëllezërit J.A. dhe A.A. si kriminelë) apo të Qeverisë (sipas të cilës ata ishin 
anëtarë të qëndresës së armatosur ), J.A. dhe A.A. nuk mund të konsiderohen 
se janë brenda ndonjë grupi të mbrojtur. 
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130. Për aq sa u përmend më lart, kërkuesi mbajti qëndrimin se dënimi i tij për 
gjenocid ishte në shkelje të nenit 7 § 1 e Konventës. Ai shtoi se Neni 7 § 2 
nuk ishte i zbatueshëm. Për sa i përket veprave për të cilat ai akuzohej,  ato 
nuk përbëjnë genocid, dhe nuk mund të cilësohen si “vepër penale sipas 
parimeve të përgjithshme të së drejtës të njohura nga kombet e qytetëruara”. 

(b) Qeveria
131.Qeveria parashtroi se që të kuptohej kjo çështje, ishte e një rëndësie të 

madhe të kuptohej politika sovjetike represive në Lituani. Qeveria vuri në 
dukje se krimet kundër Lituanezëve kanë qenë pjesë e një politike totalitare 
të shënjestruar dhe sistematike të ndjekur nga BRSS. Represionet kundër 
lituanezëve nuk ishin rastësore apo kaotike. Ata kërkuan shfarosjen e strukturës 
së mëparshme shoqërore dhe politike të shtetit, që ishte baza e kombit politik 
të Lituanisë. Krimet ishin të drejtuara kundër grupeve më aktive politike 
dhe shoqërore, përkatësisht ndaj anëtarëve të qendresës dhe mbështetësve e 
tyre, nënpunësve civilë dhe zyrtarëve të shtetit të Lituanisë, figurave publike 
Lituaneze, intelektualëve, akademikëve, fermerëve, priftërinjve dhe anëtarëve 
të familjeve të këtyre grupeve.

132.Qeveria theksoi se partizanët Lituanezë ishin përfaqësues te kombit të 
Lituanisë. Lëvizja e fitonte fuqinë e saj nga vetë shoqëria; njerëz të bashkuar 
me prejardhje të ndryshme (anëtarë të inteligjencës, fshatarëve, mësuesit, 
ish-oficerët ushtarakë, dhe kështu me radhë). Partizanët nuk shfaqnin ndonjë 
pikëpamje të caktuar politike përveç asaj se pavarësia duhej rikthyer në Lituani 
dhe sovjetikët duheshin dëbuar jashtë vendit. Ata u bashkuan së bashku nën 
simbolet nacionaliste dhe ishin në gjendje që të ruanin rezistencën e tyre 
për dhjetë vjet nën kushtet e ashpra të represioneve sovjetike,  për shkak se 
kishin mbështetjen e popullit Lituanez. Në vendimin e saj të datës 18 Mars 
2014 Gjykata Kushtetuese ka theksuar rëndësinë e partizanëve për të gjithë 
grupimin kombëtar, pra për Kombin Lituanez (shih paragrafin 63 më lart). 

133.Sa i përket shkallës së represionit në Lituani, Qeveria së pari parashtroi 
se, bazuar Librin Vjetor Statistikor, në vitin 1939 popullsia lituaneze ishte 
2,925,271. Nga 1953 rreth 500,000 Lituanezë ishin prekur drejtpërdrejt nga 
terrori dhe represioni politik i regjimit sovjetik ata ose ishin vrarë, dëbuar 
apo burgosur (shih Anušauskas, Demografiniai karo ir okupacijos nuostoliai: 
okupuotos Lietuvos istorija  (humbjet demografike për shkak luftës dhe 
Pushtimit: historia e Lituanisë së pushtuar), Vilnius: Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo Centras 2007 , fq 395 ). Qeveria gjithashtu 
vuri në dukje se numri i viktimave nga represionet sovjetike në Lituani tashmë 
ishte përcaktuar në vendimin e Gjykatës Kushtetuese të datës 18 mars 2014 
(shih paragrafin 62 më lart) dhe konkluzionet e Komisionit Ndërkombëtar për 
Vlerësimin e Krimeve të regjimet nazist dhe pushtimit Sovjetik në Lituani. 
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134. Për sa i përket partizanëve, Qeveria deklaroi se gjatë qendresës së viteve 
1940-41 dhe 1944-53, rreth 20.000 partizanë ishin vrarë dhe një numër i madh 
i përkrahësve të tyre ishin burgosur ose ishin dëbuar në Siberi. Institucionet 
shtypëse të Bashkimit Sovjetik përdorën një numër masash të ashpra për të 
shtypur organizatat e fshehta: dëbimet e familjarëve të anëtarëve të rezistencës, 
torturë ndaj anëtarëve të rezistencës, aktet të dhunës psikologjike apo terrorit 
dhe veprime ndëshkuese kundër anëtarëve të rezistencës dhe mbështetësve 
të tyre, të tilla si djegia e fshatrave dhe ekzekutime jashtëgjyqësore. Shumica 
e këtyre masave janë zbatuar në shkelje të qartë të ligjit ndërkombëtar dhe 
të Kushtetutës së Bashkimit Sovjetik dhe ligje të tjera sovjetike. Në veçanti, 
Gjykata Kushtetuese ka theksuar se Bashkimi Sovjetik nuk i konsideronte 
partizanët sikur kishin statusin e luftëtarëve apo të burgosurve të luftës dhe 
nuk u ka akorduar atyre garancitë ndërkombëtare që lidhen me status të tillë.

135. Qëllimi ishte shkatërrimi i mënyrës së mëparshme të jetesës Lituaneve, për 
ta zëvendësuar atë me një rend të ri sovjetik që ka të bëjë me persona pa 
kombësi apo etni (homo sovieticus). Se politika sovjetike ishte kriminale dhe 
se regjimi Sovjetik ka kryer krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid 
në Lituani, vërtetohet nga faktet historike. Në vijim të këtij arsyetimi, Qeveria iu 
referua Rezolutës së Asamblesë Parlamentare 1481(2006) mbi nevojën për 
dënim ndërkombëtar të krimeve të Regjimeve Totalitare komuniste (shih 
paragrafin 89 më lart). Për më tepër, qeveria vuri në dukje faktin se krimet, 
duke përfshirë genocidin, të kryera nga regjimi totalitar komunist i BRSS janë 
njohur nga ligjet e vetë Federatës Ruse si, për shembull, në ligjin “Për Reha-
bilitimin e Popujve të shtypur” nga 26 prill 1991 (shih paragrafin 74 më lart). 

136. Duke u kthyer në pyetjen nëse ka pasur një bazë bashkëkohore ligjore për 
dënimin e kërkuesit, qeveria vuri në dukje se në në vitin 1953, Kodi Penal 
i Republikës Socialiste Sovjetike Federative Ruse ishte në fuqi. Ndërsa 
gjenocid nuk renditej si një vepër penale sipas këtij Kodi, Qeveria pretendon 
se aktet e aplikantit përbëjnë vepër penale sipas traktateve ndërkombëtare dhe 
të drejtës zakonore në periudhën në fjalë. Aktet e gjenocidit ishin gjithashtu 
kriminale sipas parimeve të përgjithshme të së drejtës të njohura nga kombet 
e qytetëruara.

137.Për pyetjen specifike nëse veprimet e kryera me qëllimin e shkatërrimit të 
një grupi të mbrojtur, mund të cilësohen si gjenocid në periudhën e sotme, 
Qeveria iu referua Kartës së Gjykatës Ndërkombëtare Ushtarake (1945), e cila 
kishte konfirmuar se personat fizikë do të mbajnë përgjegjësi sipas të drejtës 
ndërkombëtare në lidhje me krimet më monstruoze. Për më tepër, Qeveria u 
mbështet tek Rezoluta e Kombeve të Bashkuara 96 (I) e 11 dhjetorit 1946, 
miratuar njëzëri dhe pa debat, e cila kishte afirmuar se gjenocidi është krim 
sipas të drejtës ndërkombëtare dhe e kishte vërejtur se “krimet e gjenocidit 
ndodhin kur grupimet racore, fetare, apo politike shkatërrohen, tërësisht ose 



328

pjesërisht”. Prandaj, që nga dhjetori i vitit 1946 ishte e qartë se përndjekje 
mbi baza politike dhe shkatërrimi dhe zhdukjen e grupeve politike njihen se 
krime sipas të drejtës ndërkombëtare.

138.Në pikëpamjen e Qeverisë, fakti se Konventa e 1948 për Gjenocidin nuk i 
ka renditur “grupimet politike” në mesin e grupeve të mbrojtura nuk ishte 
vendimtare. Hartuesit fillestar të Konventës së Genocidit ishin të mendimit se 
përkufizimi i gjenocidit sipas të drejtës zakonore ndërkombëtare ishte më i gjerë 
se përkufizimi i përcaktuar në procesin e hartimit dhe travaux préparatoires e 
Konventës së Gjenocidi tregojnë se përjashtimi i “grupeve politike” ishte më 
shumë rezultat i një kompromisi politik sesa arsyetimi ligjor. 

139.Qeveria parashtroi se më tej grupet e mbrojtura të përfshira në Konventën 
e Gjenocidit të vitit 1948 mund të bashkohen dhe të shkëmbehen. Një grup 
(kombëtar) mund të bashkohet me një tjetër (fetar). Gjykatat Lituaneze e pranuan 
një gjë të tillë, në interpretimin që i bënë genocidit. Politika sovjetike në shtetet 
baltike, të cilave autoritetet sovjetike u referoheshin si “kombe të pasigurta”, 
ishte shënjestruar kundër grupeve politike dhe sociale pikërisht sepse këto 
përbëjnë themelin e grupit kombëtar. Kështu vrasjet e motivuara “politikisht” 
ishin thjesht një mbulim për aspiratat gjenocidale kombëtare dhe etnike.

140.Qeveria gjithashtu parashtroi se ndryshimet legjislative të brëndshme në 
Lituani, në vitin 1998, reflektonin prirjet në praktikën e disa shteteve, si 
dhe në opinionet e hartuesve të ligjit mbi temën e gjenocidit. Një numër 
i konsiderueshëm i shteteve, duke përfshirë, Estoninë, Poloninë, Francën, 
Zvicrën, Finlandën, Slloveninë, Rumaninë, Ekuadorin dhe Kosta Rikan 
kishin zgjeruar përkufizimin e gjenocidit në të drejtën e brëndshme. Përderisa 
shumica e zgjeroi përkufizmin në grupet sociale ose politike, disa zgjedhën 
një qasje të hapur gjithëpërfshirëse, si “grupet e përcaktuara nga çdo kriter 
tjetër arbitrar” (Francë, Rumani).

141.Duke iu kthyer çështjes së kërkuesit, Qeveria parashtroi se çështja ishte nëse 
në kohën e kryerjes së veprës ai mund të kishte parashikuar në mënyrë të 
arsyeshme se mund të akuzohej dhe dënohej për një krim sipas të drejtës 
ndërkombëtare. Interpretimi që Gjykatat Lituaneze dhanë për krimin e 
gjenocidit ishte në përputhje me thelbin e veprës në periudhën në fjalë,  dhe 
në këtë mënyrë, vepra ishte e parashikueshme në mënyrë të arysyeshme. 

142. Qeveria vëren se kërkuesi ishte dënuar për pjesëmarrjen në zhdukjen e J.A. dhe 
A.A. Si partizanë, vëllezërit janë konsideruar nga autoritetet sovjetike, duke 
përfshirë MGB, se ishin “banditë”, “ilegalë” ose “nacionalistët borgjezë”, të 
cilët duhet të asgjesoheshin. Regjimi sovjetik kërkoi që të zhdukte kulturën, 
fenë, gjuhën, politikën dhe identitetin e kombit të Lituanisë, duke synuar 
shfarosjen e saj si grup. Gjykata e apelit ka konkluduar me të drejtë se J.A. 
dhe A.A. nuk mund të konsiderohen vetëm si anëtarë të një grupi politik 
(ashtu siç kishte bërë gjykata e shkallës së parë), por se i përkasin gjithashtu, 
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dy grupeve të mbrojtura në mënyrë të veçantë nga ana e Konventës së 
Genocidit, pra, grupit kombëtar dhe etnik. Kjo qasje ështe konfirmuar nga 
Gjykata e Lartë dhe Gjykatë Kushtetuese.

143.Për sa i përket argumentit të kërkuesit se vëllezërit J.A. dhe A.A. nuk 
mund të mbrohen nga Konventa e Gjenocidit pasi ato kishin qenë anëtarë 
të qëndresës së armatosur, Qeveria iu referua lidhjes së ngushtë midis 
krimeve kundër njerëzimit dhe gjenocidit. Sipas Profesor Antonio Cassese, 
të paktën dy nënklasa për krime kundër njerëzimit dalin në pah në bazë të 
parimeve të Nurembergut: së pari, krimet e kryera kundër civilëve në kuadër 
të një praktike të gjerë ose sistematike të shkeljeve të rënda të të drejtave 
themelore të njeriut; dhe, së dyti, krimet e përndjekjes ndaj një grupi të 
caktuar personash, qoftë civil apo ushtarakë, në zbatim të një politike ose 
praktikë diskriminuese apo përndjekëse bazuar në baza fetare, raciale, etnike 
apo politike (Antonio Cassese, Paola Gaeta, John Rwd Jones ( eds.). Statuti 
i Romës i Gjykatës Ndërkombëtare Penale. A Commentary, Oxford, 2002). 
Qeveria theksoi se kjo qasje ishte konfirmuar më pas nga Gjykata e Hagës, 
në mënyrë të veçantë, në Prokurori kundër. Kupreskić dhe të tjerë (shih 
paragrafin 111 më lart).

144.Lidhur me anën subjektive të veprës penale të kërkuesit, gjykatat e 
brendshme theksuan se ai ishte bërë anëtar vullnetarisht në MGB dhe duhet 
marrë parasysh se ai ka qenë në dijeni të natyrës dhe metodave të politikës 
totalitare ndaj Kombit Lituanez. Prandaj, kërkuesi mund të ketë pasur një 
pritshmëri se ai do të detyrohej të zbatonte urdhra të paligjshëm (shih K.H.W. 
k. Gjermanisë, [GC] , nr. 37201/97, § 74 , GJEDNJ 2001 - II (ekstrakte )).  
Në këtë kontekst parimi nr IV i Nurembergut ishte i një rëndësie të veçantë, 
pasi tregonte qartë se një person që vepron në bazë të një urdhri të qeverisë 
së tij nuk mund t’i shpëtojë përgjegjësisë sipas të drejtës ndërkombëtare, me 
kusht që një zgjedhje e moralshme ishte në fakt e mundshme për të (Qeveria 
iu referua Penart k. Estonia ((dec.) 14685/04, 24 janar 2006) , dhe Kolk dhe 
Kislyiy k. Estonia ((dec.), nr. 23052/04 dhe 24018/04, ECHR 2006-I)) 

145.Së fundi, qeveria hodhi poshtë pretendimin e kërkuesit se viktimat, 
vëllezërit J.A. dhe A.A., kishin bashkëpunuar me nazistët dhe për këtë arsye 
ishin ekzekutuar në mënyrë të ligjshme. Qeveria gjithashtu kundërshtoi 
pretendimin e mëtejshëm të ankuesit se në kohën asgjësimit J.A. dhe A.A. 
nuk kishin qënë partizanë. Ata vunë në dukje se të dy çështjet ishin shqyrtuar 
plotësisht nga gjykatat e brendshme dhe hedhur poshtë si të pabazuara.

146.Duke pasur parasysh gjithcka që u përmend më lart, Qeveria arriti në 
përfundimin se dënimi i kërkuesit për gjenocid ishte i bazuar në të drejtën 
ndërkombëtare në periudhën në fjalë. Ndërsa vendimi i Gjykatës Kushtetuese 
i datës 18 mars 2014 vendosi se ndjekja penale në mënyrë prapavepruese 
për gjenocid ndaj një grupi shoqëror ose politik si i tillë ishte i paligjshëm, 
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ajo u shpreh gjithashtu se veprimet e qëllimshme që synonin shkatërrimin 
e grupeve të caktuara social apo politike, si një pjesë e rëndësishme e një 
grupi kombëtar, etnik, racor apo fetar mund të konsiderohet si gjenocid nën 
normat e të drejtë ndërkombëtare të pranuara universalisht, në rrethanat ku 
shkatërrimi i grupeve kishte një ndikim në mbijetesën e të gjithë grupit të 
mbrojtur. Kërkuesi kishte marrë pjesë me dashje në zbatimin e politikës 
sovjetike që kishte për qëllim shfarosjen e partizanëve Lituanezë që përbënin 
një pjesë të rëndësishme të grupit kombëtar Lituanez. Në këtë mënyrë nuk ka 
pasur shkelje të Nenit 7. 

2. Parashtrimet e palës së tretë ndërhyrëse. 
147. Qeveria e Federatës Ruse vuri në dukje se çështja konkrete nuk ishte e para 

ku Gjykata kërkohej që të vendoste mbi çështjen e pajtueshmërisë së dënimit 
të një kërkuesi nga shtetet Baltike me dispozitat e nenit 7 të Konventës. 
Thelbi i çështjeve të tilla ishtë përndjekja e kërkuesve për aktet që kanë 
kryer në vitet 1940-1950 në kohën kur, sipas Qeverisë së Federatës Ruse, 
shtetet baltike formonin një pjesë integrale të BRSS (ata iu referuan Kolk 
k. Kislyiy, cituar më lart, Kononov k. Lituanisë [GC], nr. 36376/04, ECHR 
2010 dhe Tess k. Lituanisë (dhjetor), nr. 19363/05, 4 janar 2008). Pala e 
tretë pretendonte se në mënyrë që të provohej “legjitimiteti” i dënimit të 
ankuesit Qeveria Lituaneze u mbështet në një përshkrim të shtrembëruar 
historik të “mizorive” nga Qeveria sovjetike në shtetet baltike. Më tej, 
vëzhgimet e saj u mbingopën “me fakte të shumta të dyshimta, të cilat u 
paraqitën me një përpjekje për të mbështetur pohimin e tyre të pabazuar se 
autoritetet sovjetike kanë kryer “gjenocid” dhe “krime kundër njerëzimit” në 
Republikën Sovjektike Socialiste Lituaneze. Qeveria ruse kundërshtoi atë 
që konsiderohet se është një shtrembërim i hapur i realitetetit historik dhe 
qëllimi i qartë i qeverive baltike ishte ndryshimi i historisë në përputhje me 
preferencat e tyre në kurriz të popullit aktiviteti i të cilave në të kaluarën nuk 
korrespondon me pikëpamjen e autoriteteve kombëtare të sotme.

148.Politikat dhe legjislacioni i Bashkimit Sovjetik nuk kishin për qëllim 
shkatërrimin apo zhdukjen e kombit Lituanez. Asnjëherë nuk është pranuar 
se është kryer genocid nga ndonjë instrument ndërkombëtar. Pas tërheqjes 
së trupave gjermane në vitin 1944, pjesë të popullsisë lokale nuk pranuan të 
çarmatosen dhe, në vend të kësaj, zgjodhi rrugën e qëndresës ushtarake ndaj 
ushtrisë sovjetike. Këta ishin kryesisht persona të cilët kishin bashkëpunuar 
me nazistët. Grupet e armatosura ilegale u luftuan në mënyrë të ligjshme 
nga ushtria sovjetike dhe u ndoqën penalisht nga RSSL, e cila ishte i vetmi 
autoritet ndërkombëtarisht i njohur në këtë territor pas vitit 1945. Nuk kishte 
asnjë qëllim të veçantë nga ana e autoriteteve sovjetike apo kërkuesit për të 
shkatërruar ndonjë nga pjesët përbërëse të shoqërisë lituaneze.
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149.Qeveria ruse parashtroi se autoritetet kombëtare mund të zgjedhin për të 
bërë të ligjshëm një nocion më të gjerë të gjenocidit duke shtuar grupet 
e tjera ndaj atyre që janë tashmë të mbrojtur nga Konventa Gjenocidit. 
Megjithatë, veprimet që mund të jenë shënjestruar ndaj këtyre “grupeve të 
sapo mbrojtura” nuk duhet të përjashtohen nga kufizimet e parashikuara në 
Nenin 7 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Veprimet e tilla 
mund të përbëjë krim vetëm në qoftë se janë kryer pas hyrjes në fuqi të 
përkufizimit të zgjeruar të gjenocidit, nese nuk ishin të dënueshme sipas të 
drejtës ndërkombëtare në fuqi në atë kohë. Për sa i përket, grupeve politike, 
ata janë përjashtuar nga përkufizimi i nenit II të Konventës së Genocidit. Ky 
përkufizim është përsëritur në instrumente pasuese ndërkombëtare. 

150.Pala e tretë më tej vuri në dukje, se e drejta zakonore ndërkombëtare nuk i 
përfshin grupet politike brenda nocionit të gjenocidit. Një referimi i vetëm i 
grupeve politike në Rezolutën 96 (I) të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve 
të Bashkuara në vitin 1946 nuk ështe e mjaftueshme për të hedhur poshtë këtë 
tezë. Fakti që Raphael Lemkin, studiuesi i cili e konceptoi fillimisht termin 
dhe emri i të cilit u përmend nga Qeveria gjerësisht në parashtrimet e tyre 
me shkrim, konsideronte se “gjenocid” do të thotë “shkatërrimi i një kombi 
ose të një grupi etnik” (Raphael Lemkin, Axis Rule në pushtuar Evropën, 
1944, f. 79). Nuk kishte asnjë provë se grupeve politike iu ofrohej mbrojtje 
e veçantë nga parimet e përgjithshme të së drejtës të njohura nga kombet e 
qytetëruara në 1953. Për më tepër, grupet politike nuk ishin konsideruar dhe 
nuk do të konsideroheshin kurrë si një kategori e mbrojtur brenda nocionit të 
gjenocidit në jurisprudencën e Gjykatave ndërkombëtare.

151. Së fundi, veprimet e kërkuesit gjithashtu nuk kishin elementet përbërëse të 
krimeve kundër njerëzimit, pavarësisht pretendimit të Qeverisë Lituanisë për 
të kundërtën. Veprimet e tij nuk ishin drejtuar ndaj popullsisë civile vëllezërit 
J.A. dhe A.A. ishin anëtarë të një grupi të armatosur dhe të paligjshëm. 
Gjithashtu veprimet e tij nuk kanë ndodhur para ose gjatë luftës. Veprimet 
e tij nuk kishin lidhje ndonjë krim të parashikuar në Kartën e Nurembergut. 
Këto akuza nuk janë ngritur ndaj kërkuesit nga autoritetet kombëtare të 
prokurorisë. 

152.Me pak fjalë, qëndrueshmëria afatgjatë në të drejtën ndërkombëtare dhe 
praktikën në lidhje me përkufizimin e gjenocidit demonstron ekzistencën e 
një konsensusi të qartë dhe të qëndrueshëm në komunitetin ndërkombëtar në 
lidhje me qëllimin dhe karakterin shterues të listës së grupeve të mbrojtura. 
Asnjë qasje e zgjeruar lidhur me përkufizimin e genocidit ndryshe nga ajo e 
parashikuar në Konventën e Genocidit nuk është njohur ndonjëherë në nivel 
ndërkombëtar. Nuk ka pasur dispozitat përkatëse ligjore që nga viti 1953 të 
cilat do të kishin qenë mjaft të qarta, të arritshme dhe të parashikueshme për 
kërkuesin që të pritej në mënyrë të arsyeshme se veprimet e tij do ta ngarkonin 
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me përgjegjësi penale dhe në këtë mënyrë të ndryshonte sjelljen e tij. Prandaj, 
nuk ka asnjë bazë ligjore në të drejtën kombëtare dhe ndërkombëtare për 
dënimin dhe ndëshkimin e kërkuesit.

3. Vlerësimi i Gjykatës
 
(a) Parimet e përgjithshme

153.Gjykata rithekson se garancia e sanksionuar në nenin 7, i cili është një 
element thelbësor i shtetit të së drejtës, zë një vend të rëndësishëm në 
sistemin e mbrojtes së ofruar nga Konventa, siç është nënvizuar nga fakti 
se asnjë derogim nuk është i lejueshëm në bazë të nenit 15 në kohë lufte 
ose emergjence tjetër publike. Ky nen duhet të interpretuar dhe zbatuar, në 
përputhje  me objektin dhe qëllimin e tij, në mënyrë të tillë që të sigurojë 
mbrojtje efektive kundër përndjekjeve arbitrare, dënimive dhe ndëshkimeve 
(shih Kononov, cituar më lart, § 185;. Del Rio Prada k. Spanjës [GC], nr. 
42750/09, § 77, ECHR 2013).

154. Prandaj, neni 7 nuk është i kufizuar vetëm në ndalimin e zbatimit në mënyrë 
prapavepruese të ligjit penal në dëm të të akuzuarit: gjithashtu mishëron, 
në mënyrë të përgjithshme, parimin se vetëm ligji mund të përkufizojë një 
krim dhe të parashikojë një dënim (nullum crimen, nulla poena sine lege) dhe 
parimin se e drejta penale nuk duhet të interpretohet në mënyrë të zgjeruar 
në dëm të të akuzuarit, për shembull me analogji. Nisur nga këto parime një 
vepër penale duhet të jetë e përcaktuar qartë nga ligji, qoftë kombëtar apo 
ndërkombëtar. Kjo kërkesë përmbushet kur individi mund të dallojë se nga 
formulimi i dispozitës përkatëse dhe, nëse është e nevojshme, me ndihmën e 
interpretimit gjyqësor dhe me këshillim ligjor cilat veprime dhe mosveprime 
do ta bëjnë atë penalisht përgjegjës. Gjykata ka treguar në këtë mënyrë se kur 
bëhet fjalë për “Ligje” Neni 7 bën fjalë për të njëjtën koncept që Konventa i 
referohet në vende të tjera, kur përdor këtë term, një koncept i cili perfshin të 
drejtën e shkruar dhe të drejtën e pashkruar dhe nënkupton kërkesat cilësore, 
sidomos ato të aksesit dhe parashikueshmërisë (shih Korbely k. Hungarisë 
[GC], nr 9174/02 ,§ 70, ECHR 2008, Kononov, cituar më lart, §§ 185 dhe 
196; Del Río Prada, cituar më lart, § 91

155.Gjykata rithekson se sado në mënyrë të qartë të jetë hartuar një dispozitë 
ligjore, në çdo sistem ligjor, duke përfshirë edhe të drejtën penale, ekziston 
një element i pashmangshëm i interpretimit gjyqësor. Gjithmonë do të 
ekzistojë nevoja për sqarimin e pikave të dyshimta dhe për përshtatjen ndaj 
ndryshimit të rrethanave. Në të vërtetë, në Shtetet e Konventës, zhvillimi 
progresiv i ligjit penal me anë të interpretimit gjyqësor është një pjesë e mirë 
ngulitur dhe e domosdoshme e traditës ligjore. Neni 7 i Konventës nuk mund 
të lexohet sikur nxjerr jashtë sqarimin gradual të rregullave të përgjegjësisë 
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penale me anë të interpretimit gjyqësor rast pas rati, me kusht që rezultati 
është në përputhje me thelbin e veprës dhe mund të parashikohet në mënyrë 
të arsyeshme (shih Së k. Mbretëria e Bashkuar, 22 nëntor 1995 § 36, seria 
A nr 335-B,. CR k.Mbretërisë së Bashkuar, 22 nëntor 1995 § 34, seria A 
nr 335-C,... Streletz, Kessler dhe Krenz k. Gjermanisë [GC], nr 34044/96, 
35532/97 dhe 44801/98, § 50, GJEDNJ 2001-II;. K.-Hë k. Gjermani, cituar 
më lart, § 45;. Jorgic k. Gjermanisë, nuk 74613/01,. § 101, ECHR 2007- III 
dhe Kononov, cituar më lart, § 185).

156.Në çështjen Jorgic, ka pasur dy interpretime të mundshme të termit “për 
të shkatërruar” në përkufizimin e krimit të gjenocidit dhe Gjykata shqyrtoi 
përputhshmërinë e dënimit të kërkuesit, në bazë të një interpretimi në 
mënyrë të zgjeruar (shkatërrim i një njësie të veçantë sociale në krahasim 
me shkatërrimin fizik), me nenin 7 të Konventës. Ajo tha se një interpretim 
i qëllimit të veprës penale i cili të ishte në përputhje me thelbin e asaj vepre 
“duhet, si rregull, të konsiderohet si i parashikueshëm”, edhe pse, si përjashtim, 
një kërkues mund të mbështetet në një interpretim të veçantë të dispozitës 
bërë nga gjykatat e brendshme në rrethanat e veçanta të një çështjeje. Gjykata 
vazhdoi shqyrtimin nëse ka rrethana të veçanta që të qojnë në  përfundimin 
se kërkuesi, ndërmjet këshillave ligjore nëse ishte e nevojshme, mund të 
mbështetej në një interpretim të ngushtë të qëllimit të gjenocidit nga gjykatat 
e brendshme. Gjykata konstatoi se, ndërsa autoritete të ndryshme (organizatat 
ndërkombëtare, kombëtare dhe gjykatat ndërkombëtare, si dhe studiuesit 
dhe shkrimtarët) kishte qënë pro dy interpretimeve, atij të zgjeruar dhe te 
ngushtuar, të krimit të gjenocidit në kohën e akteve në fjalë, Z Jorgic, nëse 
ishtë e nevojshme një gjë e tillë me ndihmën e një avokati, në mënyrë të 
arsyeshme mund të kishte parashikuar pranimin e një interpretimi të zgjeruar 
dhe, për këtë arsye, se ai rrezikonte të akuzohej dhe të dënohej për genocid 
(cituar më lart, §§ 108-114).

157.Shtrirja e konceptit të parashikueshmërisë varet në një shkallë të konsideru-
eshme në përmbajtjen e instrumentit në fjalë, fushën që ajo është projektuar 
që të mbulojë dhe numrin dhe statusit të atyre të cilëve u drejtohet. Një ligj 
ende mund të plotësojë kërkesat e parashikueshmërisë edhe në qoftë se 
personi në fjalë duhet të marrë këshilla ligjore për të vlerësuar, në një shkallë 
që është e arsyeshme për rrethanat, pasojat që një veprim i caktuar mund të 
sjellë. Kjo është veçanërisht e vërtetë në lidhje me personat që ushtrojnë një 
aktivitet profesional, të cilët janë mësuar që të tregojnë një shkallë të lartë  kujdesi 
kur ushtrojnë profesionin e tyre. Kështu për këtë shkak, nga këta persona mund të 
pritet ndërmarrja e një kujdesi të vecantë në vlerësimin e risqeve që aktivitete të tilla 
mund të sjellin. (shih Pessino k. Francës, nr. 40403/02, § 33, 10 tetor 2006).

158. Sipas parimeve të përgjithshme të së drejtës, të pandehurit nuk kanë të 
drejtë që të justifikojnë  sjelljen që ka sjellë dënimin e tyre, thjesht duke 
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treguar se një sjellja e tillë ka ndodhur në të vërtetë dhe në këtë mënyrë 
formoi një praktikë. Përderisa kjo çështje nuk u ngrit në mënyrë të veçantë 
nga kërkuesi, Gjykata megjithatë e konsideron të rëndësishme të ripërsërisë 
përfundimet e veta të mëparshme në K.-H.ë. (Cituar më lart, § 75), për efekt 
se edhe një ushtar privat nuk mund të tregojë bindje totale, të verbër ndaj 
urdhërave të cilat në mënyrë flagrante ishin në kundërshtim me të drejtat 
e njeriut të njohura ndërkombëtarisht, në mënyrë të veçantë me të drejtën 
e jetës, që është vlera supreme në hierarkinë e të drejtave të njeriut. Një 
praktikë shtetërore për tolerimin apo inkurajimin e akte të caktuara që janë 
konsideruar si vepra penale në bazë të instrumenteve ligjore kombëtare dhe 
ndërkombëtare dhe sensi i mosndëshkimit të cilin një praktikë e tillë nxit te 
autorët e veprave të tilla nuk e pengon që ata të sillen para drejtësisë dhe të 
dënohen (shih Streletz, Kessler dhe Krenz, cituar më lart, §§ 74, 77-79).

159.Gjykata thekson se në rast të ndryshimit të sovranitetit shtetëror mbi një 
territor ose ndryshimit të regjimit politik në një territor kombëtar, është 
krejtësisht legjitime për një shtet të qeverisur nga sundimi i ligjit të fillojë 
procedimimet penale kundër atyre që kanë kryer krime nën një regjim të 
mëparshëm. Gjykatat e një shteti të tillë, që kanë marrë vendin e atyre që kanë 
ekzistuar më parë, nuk mund të kritikohen për zbatimin dhe interpretimin e 
dispozitave ligjore në fuqi në atë kohë në dritën e parimeve që rregullojnë një  
Shtet të së drejtës (shih Streletz, Kessler dhe Krenz, cituar më lart, § 81, dhe 
Kononov, cituar më lart, § 241). Ashtu si detyrimi në një shtet për të ndjekur 
penalisht sipas ligjeve dhe zakoneve të luftës, Neni 2 i Konventës gjithashtu 
urdhëron Shtetet që të marrin hapat e duhur për të mbrojtur jetën e personave 
brenda juridiksionit të tyre dhe nënkupton një detyrë parësore për të siguruar 
të drejtën e jetës duke parashikuar dispozita ligjore penale efektive për të 
penguar kryerjen e veprave të cilat rrezikojnë jetën (shih Kononov, cituar më 
lart, § 241).

160. Gjykata po ashtu thekson se, në parim, nuk është detyrë e saj zëvendësimi 
i juridiksioneve të brendshme. Detyra e tij, në përputhje me nenin 19 të 
Konventës, është për të siguruar respektimin e angazhimeve të ndërmarra nga 
Palët Kontraktuese të Konventës. Duke pasur parasysh natyrën subsidiare të 
sistemit të Konventës, nuk është detyrë e Gjykatës të merret me gabimet 
e faktit apo ligjit thuhet të kryera nga një gjykatë kombëtare, përveç dhe 
në masën që ato mund të kenë shkelur të drejtat dhe liritë e mbrojtura nga 
Konventa (shih Streletz , Kessler dhe Krenz, cituar më lart, § 49, dhe Jorgic, 
cituar më lart, § 102) dhe nëse se vlerësimi i brendshëm është haptazi arbitrar 
(shih Kononov, cituar më lart, § 189). Ky është veçanërisht rasti kur gjykata 
vendase vlerëson fakte me një ndjeshmëri historike, edhe pse Gjykata mund 
të pranojë disa të vërteta të njohura historike dhe të bazojë arsyetimin e saj 
mbi to (shih Ždanoka, cituar më lart, § 96). Ky parim zbatohet edhe kur 
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legjislacioni i brendshëm i referohet rregullave të së drejtës së përgjithshme 
ndërkombëtare ose marrëveshjeve ndërkombëtare (shih ëaite dhe Kennedy 
k. Gjermanisë [GC], nr. 26083/94, § 54, ECHR 1999 deri në i, dhe Korbely, 
cituar më lart, § 72) dhe kur gjykatat vendase aplikojnë parimet e së drejtës 
ndërkombëtare (shih Kononov, cituar më sipër, § 196).

161. Duke qenë kështu, Gjykata megjithatë thekson se pushteti i saj shqyrtues 
do të jetë më i madh, Kur Konventa në vetvete, neni 7 në rastin në fjalë, 
kërkon ekzistencën e një bazë ligjore për ndëshkimin dhe dënimin. Neni 
7 § 1 kërkon që Gjykata të shqyrtojë nëse ka pasur një bazë bashkëkohore 
ligjore për dënimin e kërkuesit dhe, në mënyrë të veçantë, ajo duhet të bindet 
se rezultati i arritur nga gjykatat Lithuaneze ishte në përputhje me nenin 7 
të Konventës, edhe nëse ka pasur dallimet mes qasjes ligjore dhe arsyetimit 
të kësaj Gjykate dhe vendimeve të gjykatave kombëtare. Nëse Gjykatës do 
ti akordohej një pushtet më i vogël rishikues, do të bënte që të devijohej nga 
qëllimi i Nenit 7 (shih Kononov, cituar më lart, § 198). 

162. Me pak fjalë, funksioni i Gjykatës në bazë të nenit 7 § 1 është që të vlerësojë 
nëse ka pasur një bazë të qartë ligjore në mënyrë të mjaftueshme, duke pasur 
parasysh ligjin në fuqi në vitin 1953, për dënimin e kërkuesit (shih Kononov, 
cituar më lart, § 199 ). Në veçanti, Gjykata do të shqyrtojë nëse dënimi i 
kërkuesit për gjenocid ishte në përputhje me thelbin e asaj vepre dhe nëse 
mund të parashikohej në mënyrë të arsyeshme nga kërkuesi në kohën e 
pjesëmarrjes së tij në operacionin e 2 janarit 1953, gjatë të cilit u vranë dy 
partizanë, J.A. dhe A.A., (shih paragrafin 25 më lart, gjithashtu shih Jorgic, 
cituar më lart , § 103 ).

(b) Faktet e çështjes
163.Para shqyrtimit të meritave të ankesës së kërkuesit, Gjykata së pari do të 

trajtojë konfliktin faktik ndërmjet Qeverisë dhe kërkuesit, në lidhje me 
kërkesën e këtij të fundit se në kohën e vdekjes së tyre vëllezërit J.A. dhe 
A.A. nuk ishin më partizanë, gjë që do të bënte që ai të mos dënohej për 
gjenocid ndaj partizanëve Lituaneze si një grup. Si gjatë procedurës gjyqësore 
në Lituani dhe në parashtresat e tij në Gjykatë, kërkuesi pretendoi se vëllezërit 
J.A. dhe A.A. kishin qenë bashkëpunëtorë naziste nën pushtimin gjerman, ky 
pretendim u mbështet dhe nga pala e tretë, dhe se vëllezërit nuk kishin qënë më 
partizanë pasi Bashkimi Sovjetik kishte rivendosur kontrollin e tij në Lituani. 

164.Gjykata vëren se gjykatat vendase arritën në një përfundim të qartë në 
këtë pjesë, duke konsideruar me kujdes të gjitha rrethanat. Në dritën e 
jurisprudencës së saj të vazhdueshme, Gjykata thekson se nuk është në 
kompentencë e saj, të zëvendësojë vlerësimin e saj të fakteve me atë të 
gjykatave të brendshme (shih Elsholz k. Gjermanisë [GC], nr. 25735/94, § 
66, ECHR 2000-VIII;.. Donohoe k. Ireland, nr 19165/08, § 73, 12 dhjetor 
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2013). Gjykata konfirmon se çështja e përgjegjësisë penale të kërkuesit ishte 
kryesisht një çështje për t’u vlerësuar nga ana e gjykatave të brendshme (shih 
Streletz, Kessler dhe Krenz, cituar më lart, § 51, dhe Kononov, cituar më lart, 
§ 187). Ajo gjithashtu konsideron se duke pasur parasysh kompleksitetin 
e detyrës së rindërtimit të fakteve të çështjes më shumë se pesëdhjetë 
vjet pas ngjarjeve, gjykatat kombëtare ishin në një pozitë më të mirë për 
të vlerësuar të gjitha materialet në dispozicion dhe provat. Në këtë pikë, 
Gjykata vëren se Gjykata e Apelit ka bërë një gjykim të plotë lidhur me 
pretendimet e kërkuesit. Megjithatë, gjykata gjithashtu ka pasur parasysh 
sfondin historik, metodat e veçanta të përdorura nga lëvizjet e rezistencës 
në atë kohë, si dhe të dokumentat arkivore që tregojnë urdhrat e MGB-së 
për të përhapur informacion të gabuar për vëllezërit J.A. dhe A.A. me qëllim 
që të kompromentonin integritetin e tyre, ose për të parandaluar që ata të 
bashkoheshin me partizanët tjera. Pas analizës së saj , Gjykata e Apelit i 
hodhi poshtë pretendimet e kërkuesit si të pabazuara (paragrafi 37 më sipër). 
Ky konkluzion u miratua plotësisht nga Gjykata e Lartë (paragrafi 40 më 
sipër). Gjykata nuk sheh ndonjë arsye që të largohet nga konkluzionet e 
gjykatave të brendshme të cilat, për më tepër, janë të bazuara në njohuritë e 
tyre të drejtpërdrejta të rrethanave kombëtare.

(c) Nëse dënimi i kërkuesit për genocid ishte në përputhje me 
      Nenin 7 të Konventës 

165. Gjykata rithekson se krimi i genocidit është futur në ligjin Lituanez në vitin 
1992 (shih paragrafin 51 më lart). Në vitin 2001 prokurori akuzoi kërkuesin 
për vepren penale të gjenocidit ndaj partizanëve lituaneze, përfaqësues të një 
grupi politik, në bazë të nenit 71 § 2 të Kodit Penal Lituanez, të ndryshuar 
në vitin 1998 (shih paragrafët 29 dhe 52 më lart). Në kohën kur gjykata e 
shkallës së parë e dënoi kërkuesin për gjenocid në vitin 2004, Kodi i Ri 
Penal kishte hyrë në fuqi dhe kërkuesi u dënua në bazë të nenit 99 të këtij 
Kodit të ri Penal. Gjykata e Apelit dhe Gjykata e Lartë lanë në fuqi dënimin 
e kërkuesit në bazë të të njëjtit nen, Neni 99 (shih paragrafët 33, 36, 38 dhe 
53 më lart).

166.Për këtë arsye, Gjykata çmon se dënimi i kërkuesit u bazua në dispozitat 
ligjore të cilat nuk kanë qenë në fuqi në vitin 1953 dhe se për këtë arsye 
këto dispozita janë aplikuar në mënyrë prapavepruese. Prandaj, kjo do të 
përbënte një shkelje të nenit 7 të Konventës, nëse nuk mund të konstatohet 
se dënimi i tij është i bazuar mbi të drejtën ndërkombëtare në atë kohë. 
Dënimi i kërkuesit, sipas mendimit të Gjykatës, duhet të shqyrtohet nga kjo 
perspektivë (shih, K.-H.w. k. Gjermanisë, cituar më lart, § 50).
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(I) Pranueshmëria

167. Gjykata vëren se Bashkimi Sovjetik ishte palë në Marrëveshjen e Londrës 
të 8 gushtit të vitit 1945 ndërmjet të cilës u miratua Karta e Gjykatës 
Ndërkombëtare (shih Kononov, cituar më lart, §§ 116 dhe 117). Në bazë 
të nenit 6 (c) të Kartës, shfarosjet, dëbimet dhe aktet e tjera çnjerëzore 
kundër popullsisë civile, duke përfshirë persekutimin mbi baza politike, 
u përkufizuan si krime kundër njerëzimit. Më 11 dhjetor 1946 Asambleja 
e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara dënoi krimin e gjenocidit, duke 
miratuar Rezolutën Nr 96 (I). Konventa Gjenocidit e vitit 1948, duke 
afirmuar parimet e të drejtës ndërkombëtare të njohura nga kjo Rezolutë, u 
miratua unanimisht nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara 
më 9 dhjetor 1948. Bashkimi Sovjetik e nënshkroi Konventën e Genocidit 
më 16 dhjetor 1949. Pasi u depozituan njëzet instrumenta të ratifikimit ose 
aderimit, Konventa hyri në fuqi më 12 janar 1951. Gjykata vëren më tej se 
në Opinionin Këshillimor të vitit 1951, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë 
theksoi se parimet themelore në Konventën e Genocidit janë parime të cilat 
janë të njohura nga kombet e qytetëruara, si të detyrueshme për Shtetet, 
madje edhe pa asnjë detyrim konvencionale (shih paragrafin 80 më lart). 

168.Në vijim të asaj çfarë u përmend më lart, gjykata vëren se krimi i genocidit 
ishte i njohur në mënyrë të qartë si një krim, sipas të drejtës ndërkombëtare 
në 1953. Ishte parashikuar në Konventën e Genocidit të 1948 dhe, edhe 
para kësaj datë, ishte pranuar dhe dënuar nga Kombet e Bashkuara në 
1946. Në këto rrethana Gjykata konkludon se këto instrumenta të së dretjës 
ndërkombëtare që ndalojnë genocidin, ishin në mënyrë të mjaftueshme të 
aksesueshme për kërkuesin. 

(ii) Parashikueshmëria
169. Në mënyrë që të verifikojë pajtueshmërinë me Nenin 7, në çështjen konkrete, 

Gjykata duhet të përcaktojë nëse ishte e parashikueshme sipas të drejtës 
ndërkombëtare ashtu siç ishte parashikuar në vitin 1953 se vepra për të cilën 
ishte dënuar ankuesi mund të cilësohet si gjenocid (shih paragrafin 162 më lart.

(α) Përkufizimi i Genocidit në vitin 1953
Neni II i Konventës së Genocidit

170.Gjykata fillon duke vënë në dukje se krimi i gjenocidit që ndalohet nga 
neni II i Konventës së 1948 rendit katër grupe të mbrojtura të personave: 
kombëtare, etnike, racore ose fetare. Kjo dispozitë nuk i referohet grupeve 
sociale apo politike. Për më tepër, travaux préparatoires shfaq një qëllim nga 
ana e hartuesve të konventës për të mos përfshirë grupet politike në listën 
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e atyre që mbrohen nga Konventa 1948. GJND-ja, kur shqyrton historinë 
e hartimit të nenit II të Konventës së 1948 në Bosnje dhe Hercegovinë k. 
Serbisë dhe çështja e Malit të Zi, vuri re se hartuesit e Konventës “i kushtuan 
vëmendje identifikimit pozitiv të grupeve me karakteristika të veçanta 
dalluese per të vendosur cilat grupe do të përfshihen dhe (të tilla si grupet 
politike), cilat grupe do të përjashtohen nga Konventa” (shih paragrafin 
105 më lart). Gjykata nuk gjen argumenta bindëse për t’u shmangur nga 
përkufizimi i genocidit i parashikuar në Konventën e 1948, që përfshin listën e 
të katër grupeve të mbrojtura. Në të kundërtën, të gjitha referencat për krimin 
e gjenocidit në instrumente ndërkombëtare ligjore pasuese Konventa mbi 
mosaplikimin e parashkrimit për krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit 
e vitit 1968, Statuti Gjykatës Ndërkombëtare Penale për Ish Jugosllavinë i 
vitit 1993, Statuti ICTR e vitit 1994, si dhe si në instrumentin më të fundit 
të ligjit ndërkombëtar Statuti i Gjykatës Ndërkombëtare Penale i vitit 1998 e 
përshkruajnë këtë në mënyrë të ngjashme, edhe pse jo identike. Në veçanti, 
genocidi përkufizohet si veprim I kryer për të shkatërruar një grup kombëtar, 
etnik, racial ose fetar, pa iu referuar grupeve politike (shih paragrafët 83, 85, 
86 dhe 87 më lart). Sipas mendimit të Gjykatës, fakti që shtete të caktuara 
vendosën më vonë për të kriminalizuar gjenocidin ndaj një grupi politik në 
ligjet e tyre të brendshme (shih paragrafët 36 dhe 38 më lart) nuk e ndryshon 
realitetin se teksti i Konventës së 1948 nuk e ka bërë një gjë të tillë.

E drejta Ndërkombëtare Zakonore

171.Gjykata i kthehet pyetjes nëse përkufizimi i gjenocidit në Konventën e vitit 
1948 ekzistonte së bashku me normat zakonore të së drejtës ndërkombëtare, 
të cilat mund të ofrojnë një bazë të vlefshme për dënimin e kërkuesit për 
gjenocid.

172.Është e qartë nga konkluzionet e mëparshme të Gjykatës në lidhje me 
aksesushmërinë e veprës se në 1953 gjenocidi ishte tashmë një krim sipas 
të drejtës zakonore ndërkombëtare (shih paragrafin 168 më lart). Akuzat e 
tetorit të 1945 para Nurembergut IMT si dhe parashtresat me gojë të disa 
prokurorëve, akuzuan të pandehurit për gjenocid, rëndësia e të cilave nuk u 
cënua nga fakti se vendimi përfundimtar nuk e përmendte krimin e gjenocidit. 
Rezoluta 96 (1) e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së ë dhjetorit 1946, 
miratuar unanimisht dhe pa debat, pohoi ekzistencën e krimit ndërkombëtar 
të gjenocidit. Ka ndjekur disa referenca në akuzat për krimin e gjenocidit, 
dhe dënimet për krime me qëllime gjenocidale në vendimet pas gjykimeve 
të Nurembergut sipas ligjit të Këshillit të Kontrollit nr. 10  si dhe në gjyqet 
nga Gjykata e Lartë Polake (1946-1947) të Hoess dhe Greiser . Neni 1 i 
Konventës së 1948 “konfirmoi” se gjenocidi ishte një krim sipas të drejtës 
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ndërkombëtare. GJND-ja më pas iu referua Rezolutës 96 (1) dhe konfirmoi se 
parimet bazë të Konventës së 1948 ishin të njohura nga kombet e qytetëruara, 
si të detyrueshme për shtetet madje dhe pa asnjë detyrim konvencional (shih 
paragrafin 80 më lart).

173. Megjithatë, nëse qëllimi i genocidit sipas të drejtës ndërkombëtare zakonore 
mund të thuhet se eshtë i ndryshëm, dhe në mënyrë të qartë, më i gjërë se 
përkufizimi i konventës, mendimet janë të ndryshme. 

174. Raphael Lemkin, i cili krijoi termin “gjenocid”, propozoi një përkufizim më 
të gjerë të veprës. Në librin e tij të vitit 1944  ai iu drejtua krimeve kundër 
grupeve kombëtare, por pranoi se genocidi mund të përbëjë akte që synojnë 
shkatërrimin e një grupi kombëtar duke shkatërruar institucionet politike të 
tij, kulturën dhe jetesën. Rezoluta e mëvonshme Asamblesë së Përgjithshme 
të OKB 96 (1) bëri thirrje për përgatitjen e një konvente për genocid që do 
të mbronte “grupet racore fetare politike dhe grupet e tjera”. Disa autorë 
konsideruan se ajo Rezolutë reflekton ndalimin jus cogens të genocidit  
ndërsa të tjerë kanë vënë në pikëpyetje këtë pikëpamje . Disa autorë ishin 
gjithashtu të mendimit se lista përfundimtare e grupeve të mbrojtura nga 
Konventa e 1948 ishte rezultat i përshtatshmërisë politike dhe jo rezultat i një 
reflektimi parimor bazuar në dallimet filozofike apo dallimet e të tjera mes 
grupeve të caktuara . Në fund të 1940 disa komentues shprehën gjithashtu 
shqetësimin se përjashtimi i grupeve politike dhe ekonomike do të thoshte se 
Konventa e 1948 nuk mund të mbrojë aktet e kryera nga autoritetet sovjetike 
kundër pronarëve të pronave . Autorëve të tjerë, megjithatë, nuk ishin dakort 
se përjashtimi i grupeve politike ishte rezultat e presionit sovjetik.  

175. Duke pasur parasysh faktorët e përmendura më sipër, Gjykata konstaton se 
ka disa argumenta që pranojnë idene se grupet politike ishin të mbrojtura në të 
drejtën zakonore ndërkombëtare mbi genocidin në vitin 1953. Megjithatë, ka 
pikëpamje të forta bashkëkohore kundërmbalancuese. Në këtë pikë, Gjykata 
rithekson se pavarësisht këtyre pikëpamjeve që mbështesin përfshirjen 
e grupeve politike në përkufizimin e gjenocidit, qëllimi i përkufizimit të 
gjenocidit ka mbetur i ngushtë në Konventën e vitit 1948 dhe është rikonfirmuar 
në të gjitha instrumentet e mëvonshme të së drejtës ndërkombëtare (shih 
paragrafin 170 më lart). Si përfundim, Gjykata konstaton se nuk ka bazë 
të mjatueshme për të konkluduar se e drejta zakonore ndërkombëtare në 
vitin 1953 përfshinte “grupet politike” në mesin e atyre që përfshihen në 
përkufizimin e gjenocidit. Interpretimet e mëtjeshme të termit “pjesërisht”, 
parashikuar nga Nenin II i Konventës së Genocidit.

176.Gjykata i kthehet pretendimit të Qeverisë se për shkak të rëndësisë së tyre, 
Partizanët Lituanezë ishin “pjesë” e grupit kombëtar, i cili është një grup i 
mbrojtur nga Neni II I Konventës së Genocidit. Në vijim të këtij arsyetimi, 
gjykata thekson se në 1953 nuk kishte praktikë gjyqësore nga gjykatat 
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ndërkombëtare për të siguruar një interpretim juridik të përkufizimit të 
genocidit. Travaux préparatoires i Konventës së Genocidit nuk lë shumë të 
kuptohet se çfarë nënkuptonin hartuesit e Konventës me termin “pjesërisht”. 
Komentuesit e parë të Konventës se Genocidit theksuan se termi “pjesërisht” 
përmban një kërkesë për një masë të konsiderueshme (shih paragrafin 93 më 
lart). Konventa e Genocidit në vetvete parashikon se krimi karakterizohet 
nga një “qëllim për të shkatërruar tërësisht ose pjesërisht….një grup, si të 
tillë” dhe kërkesa për një masë të konsiderueshme mbështetet nga Rezoluta 
96(I) sipas të cilës “genocid dmth mohimi i të drejtës së ekzistencës për 
të gjithë grupet njerëzore”. Duke pasur parasysh se qëllimi i Konventës 
së Genocidit ishte të merrej me krimet në masë, Gjykata Ndërkombëtare 
Penale për Ish Jugosllavinë theksoi konkluzionin e gjithë pranuar se qëllimi 
për të shkatërruar një grup duhet të drejtohet të paktën ndaj një pjesë të 
konsiderueshme të grupit (shih paragrafin 98 më lart). Seriozititi i krimit të 
Genocidit reflektohet në kërkesat e rrepta të cilat duhen përmbushur para 
se një dënim të aplikohet prova e kërkuar e qëllimit specifik dhe shfaqja 
se grupi i shënjestruar në tërësi apo në një pjesë të konsiderueshme (shih 
paragrafin 106 më lart). Gjykata në këtë mënyrë, e konsideron të arsyeshme 
për të arritur në konkluzionin se në 1953 ishte e parashikueshme se termi 
“pjesërisht” përmbante një kërkesë për një masë të konsiderueshme. 

177.Gjithsesi, Gjykata është e përgjegjshme për zhvillimin e mëvonshëm në 
praktikën gjyqësorë ndërkombëtare lidhur me krimin e genocidit. Gjysëm 
shekulli pas ngjarjeve për të cilat kërkuesi u dënua, direktiva gjyqësore lidhur 
me interpretimin e frazës “pjesërisht” dolën çështje lidhur me genocidin dhe 
u sollën para, ICTY, ICTR dhe ICJ. Në veçanti, ashtu siç ka nxjerrë në pah 
praktika gjyqësore referuar në paragrafin 97-108 më lart, një shkatërrim i 
qëllimshëm i një pjese të “të dallueshme” të një grupi të mbrojtur, mund 
të konsiderohet si genocid ndaj të gjithë grupit, duke siguruar që pjesa e 
“dallueshme” ishte e konsiderueshme për shkak të numrit të lartë të anëtarëve. 
Gjithashtu, përveç madhësisë numerike të grupit të shënjestruar, interpretimi 
gjyqësor konfirmoi se “rëndësia” e tij brënda grupit të mbrojtur mund të jetë 
një faktor i rëndësishëm. Ky interpretim i frazës “pjesërisht” nuk mund të 
ishte i parashikueshëm për kërkuesin në atë kohë. 

Konkluzione
178.Me pak fjalë, Gjykata konkludon se në 1953, e drejta ndërkombëtare e 

traktateve nuk përfshinte “grupet politike” në përkufizimin e genocidit, dhe 
as nuk mund të thuhet se e drejta ndërkombëtare zakonore parashikonte 
një përkufizim më të gjërë të genocidit nga ai i përcaktuar në Nenin II të 
Konventës së Genocidit të 1948. 
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(b) A ishte interpretimi veprimeve te kërkuesit nga gjykatat kombëtare 
në përputhje me konceptin e genocidit të vitit 1953? 
179.Gjykata më pas i kthehet interpretimit e krimit të genocidit nga Gjykatat 

Lituaneze në çështjen e kërkuesit. Ajo vë në dukje se trupi gjykues e 
shpalli fajtor kërkuesin e akuzuar nga prokurori, pra, fajtor për gjenocid 
ndaj partizanëve Lituanezë, si anëtarë të një grupi të veçantë politik (shih 
paragrafët 29 dhe 31 më lart). Gjykata e Apelit, nga ana e saj, riformuloi 
dënimin e kërkuesit, duke mbajtur qëndrimin se atribuimi i partizanëve 
Lithuanezë, si pjesëmarrës në qëndresën e armatosur ndaj fuqisë pushtuese, 
ne një grup të veçantë “politik”, ishte vetëm “relativ/i kushtëzuar dhe jo 
shumë i saktë”. Për gjykatën e apelit, partizanët Lituanezë kishin qenë edhe 
“përfaqësues të kombit të Lituanisë, pra, grupit kombëtar” (shih paragrafët 
35 dhe 36 in fine më lart). Megjithatë, Gjykata e Apelit nuk shpjegoi  se çfarë 
do të thoshte nocioni “përfaqësues”. Gjithashtu as nuk dha shumë të dhëna 
historike ose faktikë për mënyrën se si partizanët  Lituanezë përfaqësonin 
kombin Lituanez. As mburoja specifike e partizanëve lidhur me grupin 
“kombëtar” nuk u interpretua nga Gjykata e Lartë. Gjykata e Lartë, i cili 
pranoi se ankuesi ishte “dënuar për përfshirje në zhdukjen fizike të një pjesë 
të banorëve Lituanezë të cilët i përkisnin një grupi të ndryshëm politik”, 
thjesht vërejtji se në 1944-1953 qëndresa e armatosur kundër regjimit të 
Bashkimit Sovjetik  lufta partizane u zhvillua në Lituani (shih paragrafët 39 
dhe 40 më lart).

180. Nga ana e saj, Gjykata Kushtetuese Lituaneze gjithashtu pranoi se qendresa 
e organizuar e armatosur kundër pushtimit Sovjetik duhet të konsiderohej si 
vetëmbrojtje e Shtetit të Lituanisë. Partizanët kishin drejtuar luftën kombëtare 
politike dhe ushtarake për liri. 

181.Gjykata pranon se autoritetet e brëndshme kanë diskrecion për të interpretuar 
përkufizimin e genocidit më gjerësisht se përkufizimi i parashikuar në 
Konventën e Genocidit të 1948. Megjithatë, ky diskrecion nuk lejon gjykatat 
kombëtare që të dënojnë personat e akuzuar sipas këtij përkufizimi të 
zgjeruar, në mënyrë prapavepruese. Gjykata tashmë ka vendosur në 1953 
grupet politike ishin përjashtuar nga përkufizimi i genocidit sipas të drejtës 
ndërkombëtare (shih paragrafin 178 më lart). Pra prokurët nuk mund të 
akuzonin në mënyrë prapavepruese, dhe gjykatat kombëtare nuk mund të 
dënonin kërkuesin në mënyrë prapavepruese për genocid ndaj partizanëve 
Lituanezë, si anëtarë të një grupi politik (shih gjithashtu vendimin e gjykatës 
Kushtetuese, paragrafi 60 më lart). Për më tepër, edhe nëse interpretimi 
pasues i gjykatave ndërkombëtare i termit “pjesërisht” ishte i disponueshëm 
në 1953, nuk ka qëndrueshmë në faktet e gjykatave të brëndshme penale 
që t’i mundësojë Gjykatës vlerësimin se në cilën bazë gjykata kombëtare 
konkludoi se në 1953 partizanët Lituanezë përbënin një pjesë të rëndësishme 
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të grupit kombëtar, me fjalë të tjera, një grupi të mbrojtur nga Neni II i 
Konventës së Genocidit. Pra, Gjykata nuk bindet se në atë kohë kërkuesi, 
edhe me ndihmën e një avokati, do të mund të parashikonte se vrasja e 
partizanëve Lituanezë mund të përbënte veprën penale të genocidit ndaj 
kombit Lituanez ose ndaj etnise Lituaneze. 

182. Veç kësaj, Gjykata thekson se Neni II i Konventës së genocidit kërkon nga 
autori i krimit të veprojë me qëllimin për të shkatërruar një grup të mbrojtur 
në tërësi ose pjesërisht. Deklaratat e kërkuesit në atë kohë u referohen akteve 
kundër “banditëve”, “organizatave të fshehta nacionaliste” dhe “bandave 
nacionaliste” (shih paragrafët 18 dhe 19 më lart). Për më tepër, qëllimet e 
shprehura në mbledhjet e MGB-së të 1953 ishin të drejtuara kundër këtyre 
grupeve. Sipas mendimit të Gjykatës, edhe në qoftë se politika e shfarosjes 
së MGB-së shtrihej dhe ndaj “atyre që ndihmojnë partizanët dhe të njohurit 
e tyre”, qëllimi thelbësor i këtij grupi të gjerë të “nacionalistëve Lituanezë” 
ishte për të siguruar pavarësinë e shtetit të Lituanisë (shih, paragrafët 13, 44 
dhe 67 më lart). Në të vërtetë, siç tha dhe prokurori, dhe gjykata e apelit dhe 
e Kasacionit konfirmuan, partizanët Lituanezë po luftonin kundër pushtimit 
sovjetik dhe për pavarësinë e shtetit lituanez (shih paragrafët 29, 39, 40 dhe 
44 më lart). Në dritën e sa u përmend më sipër, Gjykata pranon se argumenti 
i kërkuesit nuk është pa peshë, që do të thotë se veprimet e tij, dhe ata të 
MGB-së, kishin për qëllim shfarosjen e partizanëve, si një grup i veçantë dhe 
në mënyrë të qartë i identifikueshëm, karakterizuar nga qëndresa e armatosur 
ndaj pushtetit sovjetik.

183. Gjykata gjithashtu vëren se, në përputhje me nenin 31 § 1 të Konventës së 
Vjenës mbi të Drejtën e Traktateve, kuptimi i zakonshëm duhet t’u jepet 
kushteve të traktatit. Në këtë drejtim, nuk është menjëherë e dukshme se 
kuptimi i zakonshëm i termave “kombëtar” ose “etnik” në Konventën e 
Genocidit mund të shtrihet për të mbuluar dhe partizanët. Kështu, Gjykata 
çmon se konkluzioni i gjykatave të brendshme që viktimat binin brenda 
përkufizimit të gjenocidit, si pjesë e një grupi të mbrojtur, ishte një interpretim 
në analogji, në dëm të kërkuesit, që e bëri dënimin e tij të paparashikueshëm 
(shih Kokkinakis k. Greqisë, 25 Maj 1993 § 52, seria A nr 260 A. shih 
gjithashtu Korbely, cituar më lart, § 70).

184.Në këtë pikë të fundit, Gjykata gjithashtu i jep peshë të argumentit të 
kërkuesit, se përkufizimi i krimit të gjenocidit në ligjin Lituanez jo vetëm 
që nuk kishte asnjë bazë në formulimin e kësaj vepre siç është shprehur 
në Konventën e Genocidit të 1948, por gjithashtu ishte zgjeruar gradualisht 
gjatë viteve të pavarësisë së Lituanisë, duke rënduar më tej situatën e tij (shih 
paragrafët 51-53 dhe 123 më lart). Është theksuar nga Gjykata Kushtetuese 
Lituaneze që për të ndjekur penalisht në mënyrë prapavepruese për gjenocid 
për personat që i përkasin një grupi politik apo social, në qoftë se ngjarjet 
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kanë ndodhur para se këto dy grupe të shtoheshin në Kodin Penal Lituanez, 
do të jetë kundër shtetit të së drejtës dhe në shkelje të detyrimeve të Lituanisë 
sipas të drejtës ndërkombëtare (shih paragrafin 60 më lart). Gjykata nuk 
mund të pranojë argumentin nga Gjykata e Lartë Lituaneze se ndryshimet e 
1998 në Kodin Penal, që zgjerojnë përkufizimin e gjenocidit për të përfshirë 
“grupet politike”, mund të justifikohetn në bazë të Nenit V të Konventës së 
Genocidit. Ndërsa Neni V i Konventës së Genocidit nuk ndalon zgjerimin 
e përkufizimit të gjenocidit, kjo nuk autorizon zbatimin e një përkufizimi të 
zgjeruar të gjenocidit në mënyrë prapavepruese (shih Scoppola k. Italisë (nr. 
2) [GC], nr. 10249/03, § 93, 17 shtator 2009;.. Maktouf dhe Damjanoviq k. 
Bosnje dhe Herxegovinës [GC], nr 2312/08 dhe 34179/08, § 66, ECHR 2013 
(ekstrakte)).

185. Në përputhje me çështjen e GJND-së së Bosnjës dhe Hercegovinës k. Serbisë 
dhe Malit të Zi, Gjykata konsideron se serioziteti i krimit të gjenocidit është 
reflektuar në kërkesat e rrepta të cilat duhet të jenë të përmbushen para se 
ky dënim të aplikohet. Këto kërkesa - prova e një qëllimi të caktuar dhe 
demonstrimi se grupi i mbrojtur ishte në shënjestër për t’u shkatërruar në 
tërësi ose në një pjesë të konsiderueshme mbrojnë kundër rrezikut që dënimet 
për këtë krim të aplikohen lehtësisht (shih paragrafin 112 më lart). Duke 
vënë në dukje argumentet e gjykatave Lituaneze në çështjen në fjalë, Gjykata 
nuk bindet se dënimi i kërkuesit për veprën penale të gjenocidit mund të 
konsiderohet si në përputhje me thelbin e kësaj vepre penale sipas të drejtës 
ndërkombëtare në atë kohë dhe në këtë mënyrë mund të ishte parashikuar në 
mënyrë të arsyeshme prej tij në vitin 1953.

186.Në dritën e asaj çfarë u përmend më lart, Gjykata mban qëndrimin se 
dënimi i kërkuesit për genocid mund të parashikohej në kohën e vrasjes së 
partizanëve. 

(c)   Nëse dënimi i kërkuesit mund të justifikohej sipas nenit 7§ 2 të Konventës 
187. Gjykata vëren argumentin e qeverisë se aktet e kërkuesit në atë kohë ishin 

kriminale sipas parimeve të përgjithshme të së drejtës të njohura nga kombet 
e qytetëruara dhe kështu janë në kuadër të dispozitës së paragrafit të dytë të 
nenit 7 të Konventës. 

188.Gjykata duhet të marrë parasysh nëse Neni 7 § 2 është i aplikueshëm ndaj 
dënimit të kërkuesit. Megjithëse Gjykata e ka zbatuar Neni 7 § 2, jo vetëm në 
një rast, në kontekstin e pas Luftës së Dytë Botërore dhe dëbimeve Sovjetike 
(shih Penart dhe KOLK dhe Kislyiy, cituar më lart), Dhoma e Madhe në 
Kononov kujton qëllimin origjinal dhe të veçantë të atij paragrafi (§ 186):
“Së fundi, dy paragrafët e nenit 7 janë të ndërlidhur dhe duhet të interpretohen 

në një mënyrë të harmonizuar (Tess k. Letoni (dhjetor), Nr. 34854/02, 12 dhjetor 
2002). Duke pasur parasysh subjektin e çështjes dhe mbështetja në ligjet dhe 
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zakonet e luftës, aplikuar para dhe gjatë Luftës së Dytë Botërore, Gjykata e 
konsideron të rëndësishme të kujtojmë se travaux préparatoires i Konventës 
tregon se qëllimi i paragrafit të dytë të nenit 7 ishte specifikimi se neni 7 nuk 
ndikon në ligjet të cilat, në rrethana krejtësisht përjashtimore në fund të Luftës 
së Dytë Botërore, u miratuan për të ndëshkuar, ndër të tjera, krimet e luftës, kështu 
që Neni 7 nuk ka për qëllim  gjykimin ligjor apo moral të atyre ligjeve (shih X. k. 
Belgjikës, nuk ka 268/57, vendim i Komisionit i 20 korrikut 1957, Vjetari 1, f . 241)
189. Së fundmi, ky interpretimi i kufizuar i Nenit 7 § 2 u konfirmua në  Maktouf 

dhe Damjanović (cituar më lart, § 72):
“Për më tepër, Gjykata nuk bie dakort me argumentin e Qeverisë se nëse 

një akt ishte kriminal nën “parimet e përgjithshme të së drejtës të njohura nga 
kombet e qytetëruara” brenda kuptimit të Nenit 7 § 2 të Konventës në kohën 
kur është kryer, atëherë rregulli që ligji nuk ka fuqi prapavepruese nuk zbatohet. 
Ky argument është i papajtueshëm me travaux préparatoires që nënkupton se 
Neni  7 § 1 mund të konsiderohet se përmban një rregull të përgjithshëm të mos 
zbatimit të fuqisë prapavepruese të ligjit dhe  Neni 7 § 2 është thjesht një sqarim 
kontekstual i përgjegjësisë së atij rregulli, i përfshirë për të siguruar se nuk ka 
dyshim për vlefshmërinë e përndjekjeve pas Luftës së dytë Botërore lidhur me 
krimet e kryera gjatë luftës (shih Kononov, cituar më lart, § 186). Kështu është 
e qartë se hartuesit e konventës nuk kanë pasur për qëllim që të lejonin ndonjë 
përjashtim të përgjithshëm ndaj rregullit se ligji nuk ka fuqi prapavepruese. Në 
të vërtetë, Gjykata ka mbajtur qëndrimin në një numër rastesh se dy paragrafët 
e Nenit 7 janë të ndërlidhur dhe duhet të interpretohen në një mënyrë koherente 
(shih, për shembull, Tess, cituar më lart, dhe Komonov, cituar më lart, § 186).”
190. Duke qënë kështu, dhe duke marrë parasysh konkluzionin e Gjykatës në 

paragrain 186 më lart se dënimi i kërkuesit nuk mund të justifikohej sipas 
Nenit 7 § 1 të Konventës, nuk mund të justifikohet as sipas Nenit  7 § 2 
gjithashtu. 

(d) Konkluzioni i Gjykatës
191. Gjykata mban qëndrimin se ka pasur shkelje të Nenit 7 të Konventës. 

II. APLIKIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

192. 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
193. Kërkuesi pretendoi 60,000 euro (EUR) për dëm jopasuror. 

Ai gjithashtu pretendoi 53,173 litai Lituaneze (LTL; përafërshisht 15,400 
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EUR) për dëmin pasuror që ai pësoi për shkak se gjykatat Lituaneze pranuan 
padinë civile të M.B -së (shih paragrafin 45 më lart) dhe e detyruan atë që të 
paguajë kostot gjyqësorë të M.B-së. Kërkuesi parashtroi se ai i kishte paguar 
34,778 LTL  (përafërsisht 10,072 EUR) M.B-së. 
194. Nëse gjykata do të gjente shkelje të konventës, Qeveria konsideronte se 

shuma prej 60,000 EUR ishte e tepërt dhe e pajustifikueshme. Kërkuesi 
kishte marrë pjesë në vrasjen e dy partizanëve; ai nuk e kundërshtoi këtë 
fakt. Për më tepër, ai u përpoq të degradonte kujtimin e tyre në luftën për 
pavarësi duke paraqitur akuza të pabazuara për krimet e pretenduara kundër 
njerëzimit të vëllezërve partizanë gjatë pushtimit Nazist. 
Për sa i përket dëmit pasuror, Qeveria parashtroi se, duke marrë parasysh se 

kërkuesit i është kërkuar pagimi i shumës në mënyrë të përbashkët, ai duhet të 
kërkonte që të shpërblehej vetëm 26,750 LTL (nga kjo shumë, 25,000 LTL ishte 
gjysma e shumës së akorduar për tu paguar M.B. lidhur me dëmin jopasuror dhe 
1,750 LTL gjysma e kostove gjyqësore të M.B) ose 7,750 EUR. 
195. Ndërkohë që konsideron se kërkuesi ka të drejtë të pretendojë se ka vuajtur 

dëm jopasuror, gjykata vëren, se duke pasur parasysh rrethanat shumë të 
veçanta të çështjes, ky dëm kompensohet në mënyrë të mjaftueshme nga 
konkluzioni se ka pasur shkelje të Nenit 7 të Konventës. 
Gjykata i akordon kërkuesit 10,072 EUR për dëmin pasuror. 

B. Kostot dhe shpenzimet
196. Kërkuesi pretendoi shumën 8,000 LTL (përafërsisht 2,300 EUR) lidhur me 

tarifat ligjore për përgatitjen e parashtrimeve të bëra nga avokati i kërkuesit 
në Gjykatë. Ai gjithashtu pretendoi 2,000 EUR për përkthim dhe shpenzimet 
postare lidhur me procedimet në Gjykatë. 

197. Qeveria argumetoi se tarifat e avokatit ishin të tepruara. Ajo gjithashtu theksoi 
se vetëm një pjesë e tarifës së kërkuesit për përkthim ishte e justifikuar me 
dokumente. 

198. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një kërkues ka të drejtë të rimbursohet 
për kostot dhe shpenzimet vetëm për aq sa tregohet se kanë qënë të vërteta 
dhe të domosdoshme dhe të arsyeshme. Në çështjen konkrete, pasi u morën 
parasysh informacioni në posedim të Gjykatës dhe kriteret e mësipërme, 
Gjykata e konsideron të arsyshme që ti akordojë padisë në mënyrë të plotë, 
më pak se shuma tashmë e paguar në bazë të skemës së ndihmës ligjore të 
Gjykatës (850 EUR). Si pasojë, Gjykata i akordon shumën përfundimtare 
2,450 euro në lidhje me kostot e kërkuesit dhe shpenzimet para Gjykatës.

C. Interesi për mos pagesë
199. Gjykata çmon të përshtatshme se interesi i mos pagesës duhet të bazohet në 

normën marzhinale të huadhënies të Bankës Qendrore Evropiane, së cilës 
duhet t’i shtohen tre për qind pikë.
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PËR KËTO ARSYE, GJYKATA

1.  Deklaron, me shumicë, kërkimin si të pranueshëm;
2.  Mban qëndrimin, nëntë me tetë vota, se ka pasur shkelje të Nenit 7 të Konventës;
3.  Mban qëndrimin, nëntë me tetë vota, se konstatimi i shkeljes përbën në vetvete 

kushtet e mjaftueshme vetëm për dëmin jopasuror të pësuar nga kërkuesi;
4.  Mban qëndrimin, nëntë me tetë vota

(a) shteti përgjegjës duhet t’i paguajë kërkuesit, brenda tre muajve shumat e 
mëposhtme:

(i)  10,072 EUR (dhjetë mijë e shtatëdhjetë e dy euro) në lidhje me dëmin 
pasuror;

(ii)  2,450 EUR (dy mijë e katërqind e pesëdhjetë euro), plus çdo taksë 
që mund të jetë në ngarkim të kërkuesit, në lidhje me kostot dhe 
shpenzimet;

(b) që pas kalimit të tre muajve të përmendur më lart 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 Evropiane 
gjatë periudhës së mospagimit, plus tre pikë për qind;

5.  Hedh poshtë, njëzëri, pjesa tjetër të pretendimit të kërkuesit për shpërblim të 
drejtë.

Bërë në anglisht dhe frëngjisht, dhe dërguar në një seancë publike në Godinën 
e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 20 tetor 2015.

Erik Fribergh                                Dean Spielmann
   Kancelar                                             Kryetar

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

(a) Mendimi i përbashkët i pakicës i Gjyqtarëve Villiger, Power Forde, Pinto 
de Albuquerque dhe Kuris;

(b) Mendimi i pakicës i Gjyqtarit Ziemele;
(c) Mendimi i pakicës i Gjyqatërëve, Sajó, Vučinić and Turković;
(d) Mendimi i pakicës i Gjyqatarit Power Forde;
(e) Mendimi i pakicës i Gjyqtarit Kūris.

D.S.
E.F.
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MENDIMI I PËRBASHKËT I PAKICËS I GJYQTARËVE VILLIGER, 
POWER FORDE, PINTO DE ALBUQUERQUE DHE KURIS;

1.  Ne nuk pajtohemi me vlerësimin e fakteve të shumicës në çështje dhe të ligjit 
të aplikueshëm. Prandaj, kemi arritur në përfundimin se nuk ka pasur shkelje 
të nenit 7. Për arsyet në vijim, konsiderojmë se dënimi i kërkuesit për genocid 
ishte i bazuar në të drejtën ndërkombëtare në atë kohë dhe për këtë arsye ishte 
i parashikueshëm.

Faktet e çështjes
2.  Si gjatë procedurës gjyqësore në Lituani dhe në parashtrimet e tij të kësaj 

Gjykate, kërkuesi pretendoi se vëllezërit partizane J.A. dhe A.A. kishin qenë 
bashkëpunëtorë naziste nën pushtimin gjerman dhe nuk kishin qënë më 
partizanë pasi Bashkimi Sovjetik kishte rivendosur kontrollin e tij në Lituani. 
Vërejmë se gjykatat e brendshme arritën në një përfundim të qartë mbi 
këtë argument, duke konsideruar me kujdes të gjitha parashtrimet. Gjykata 
e Apelit u kushtoi vëmëndje të plotë të gjitha pretendimeve të kërkuesit. 
Ajo gjykatë gjithashtu mori parasysh sfondin historik, metodat e veçanta të 
përdorura nga lëvizja për rezistencë në atë kohë, dhe dokumentat arkivorë 
që tregonin se urdhrat e MGB po përhapnin informacione të gabuara për 
vëllezërit J.A. dhe A.A. me qëllim për të kompromentuar integritetin e tyre, 
ose për të parandaluar që ata të bashkoheshin me partizanët e tjerë. Për më 
tepër, një nga vëllezërit partizane u akuzua nga autoritetet sovjetike për krime 
antirevolucionare sipas nenit 581a të Kodit Penal të RSSFR (shih paragrafët 
37 dhe 71 të vendimit). Pas analizave të plota, Gjykata e Apelit hodhi poshtë 
pretendimet e kërkuesit si të pabazuara (shih paragrafin 37 të vendimit). Ky 
konkluzion u mbështet në tërësi nga Gjykata e Lartë (shih paragrafin 40).

3. Ne nuk shohim asnjë arsye që të shmangemi nga përfundimet e gjykatave 
të brendshme. Në dritën e jurisprudencës së saj të vazhdueshme, Gjykata 
ka përsëritur vazhdimisht se nuk është në kompetencë të saj të zëvendësojë 
vlerësimin e saj të fakteve me atë të gjykatave të brendshme (shih midis 
shumë autoriteteve, Elsholz k. Gjermanisë [GC], nr. 25735/94, § 66, ECHR 
2000-VIII, dhe Donohoe k. Irlandës, nr. 19165/08, § 73, 12 dhjetor 2013). 
Duke pasur parasysh kompleksitetin e detyrës së rindërtimit fakteve të një 
çështje, më shumë se pesëdhjetë vjet pas ngjarjeve, gjykatat kombëtare ishin 
në një pozitë më të mirë për të vlerësuar të gjitha materialet dhe provat në 
dispozicion. Duke pasur parasysh të gjithë elementët e mësipërm, na vjen keq 
që shumica nuk i pranoi, pa dhënë asnjë shpjegim të arsyeshëm, përfundimet 
e gjykatave të brendshme për faktet, përfundime që janë bazuar në njohuritë 
e tyre të drejtpërdrejt të provave.

4. Ne më tej vërejmë se një numër i ngjarjeve historike, sidomos në lidhje me 
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përshkrimin e veprimeve të Qeverisë sovjetike në shtetet baltike, dhe madje 
dhe thelbi e politikës sovjetike në Lituaninë e pushtuar, ndër të tjera, në vitet 
1940 dhe 1950, sot janë kontestuar mes Qeverisë së paditur dhe palës së tretë 
ndërhyrëse. Është një fakt i padiskutueshëm se mizoritë kundër popullsisë 
lituaneze janë kryer në vitet 1940 dhe 1950 në emër të fuqisë pushtuese, dhe 
se një interpretim i tillë nuk është një “përshkrim i shtrembëruar historik”, siç 
ishte pretenduar nga pala e tretë (shih paragrafi 147 i vendimit).
Gjatë procedimeve penale dhe civile kundër kërkuesit, gjykatat Lituaneze 

analizoi dokumentet arkivore përkatëse në lidhje me kontekstin historik të 
aktiviteteve të partizanëve (shih paragrafët 18, 19, 37, 41 dhe 44 të vendimit). 
Gjykata Kushtetuese përcaktoi numrin e atyre që u preken nga aktet e autoriteteve 
sovjetike në Lituani (shih paragrafët 59 dhe 62 të vendimit). Çështja e saktë 
faktike që tani kundërshtohet nga Qeveria e Rusisë, pra, është shqyrtuar nga 
gjykatat e brendshme.

Është gjithashtu shumë e rëndësishme të theksohet se në vitin 1991 vetë 
Federata Ruse pranoi se gjatë epokës sovjetike popujt nën kontrollin e saj iu 
nënshtruan shtypjes, duke përfshirë genocidin (shih paragrafin 74 të vendimit). 
Shkalla e veprimeve të autoriteteve sovjetike në shtetet baltike tashmë është 
nxjerrë në pah nga Gjykata në Penart  k. Estonisë (14685/04, 24 janar 2006), 
dhe KOLK dhe Kislyiy k. Estonia (nr. 23052/04 dhe 24018/04, ECHR 2006- I) 
dhe, më së fundmi, në Larionovs dhe Tess k. Letonisë (dhjetor), nr. 45520/04, 
§§ 11-20 dhe 114, 25 nëntor 2014). Pra, ne nuk e konsiderojnë se analiza apo 
konkluzionet faktike të gjykatave Lituaneze kanë qënë arbitrare. 

Kuadri Ligjor përkatës
5.  Bashkimi Sovjetik ishte palë në Marrëveshjen e Londrës së 8 gushtit të vitit 

1945 me të cilin Karta e Gjykatës Ndërkombëtare ishte miratuar (shih Kononov 
k. Lituanisë [GC], nr. 36376/04, ECHR 2010 §§ 116 dhe 117). Në bazë të 
nenit 6(c) të Kartës, shfarosjet, dëbimet dhe aktet e tjera çnjerëzore kundër 
popullsisë civile, duke përfshirë persekutimin në baza politike, u përcaktuan 
si krime kundër njerëzimit. Më 11 dhjetor 1946 Asambleja e Përgjithshme e 
Kombeve të Bashkuara dënoi krimin e gjenocidit, duke miratuar Rezolutën 
Nr 96 (I). Konventa e Gjenocidit e vitit 1948, duke afirmuar parimet e të 
drejtës ndërkombëtare të njohura nga kjo Rezolutë, u miratua unanimisht 
nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara më 9 dhjetor 1948. 
Bashkimi Sovjetik e nënshkroi Konventën e Genocidit më 16 dhjetor 1949. 
Pas u depozituan njëzet instrumenta të ratifikimit dhe aderimit, Konventa hyri 
në fuqi më 12 janar 1951. Në Opinionin Këshillimor të vitit 1951, Gjykata 
Ndërkombëtare e Drejtësisë theksoi se parimet që ndodhen në Konventën e 
Genocidit janë parime të cilat janë të njohura nga kombet e qytetëruara, si 
të detyrueshme për shtetet, madje edhe pa asnjë detyrim konvencional (shih 
paragrafin 80 të vendimit). 
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6.  Duke pasur parasysh sa u përmend më sipër, ne konkludojmë se krimi 
i genocidit ishtë njohur në mënyrë të qartë si një vepër penale sipas të 
drejtës ndërkombëtare në vitin 1953. Ky krim ishte kodifikuar zyrtarisht 
në Konventën e Gjenocidit të 1948 dhe, para kësaj date, ishte njohur dhe 
dënuar nga Kombet e Bashkuara në 1946. Në këto rrethana, ne çmojmë 
se instrumentet e të drejtës ndërkombëtare që dënonin genocidin, ishin në 
mënyrë të mjaftueshme të aksesueshme për kërkuesin. 

Dënimi i kërkuesit për genocid
7.  Krimi i genocidit është futur në ligjin e brendshëm Lituanez në vitin 1992, 

pra, menjëherë pas rivendosjes së pavarësisë së vendit (shih paragrafët 48 
dhe 51 të vendimit). Para kësaj ligjet penale të cilat ishin të aplikueshme 
në Lituani gjatë sundimit sovjetik (fillimisht Kodit Penal Rus, dhe më vonë 
të Kodit Penal i “RSS Lituaneze”) as që e përmend gjenocidin si një vepër 
penale, dhe nuk kishte asnjë përgjegjësia ligjore për kryerjen e akteve të 
gjenocidit. Në vitin 2001 prokurori e akuzoi kërkuesin për veprën penale të 
genocidit ndaj partizanëve Lituanezë, si përfaqësues të një grupi politik, në 
bazë të nenit 71 § 2 të Kodit Penal Lituanez, të ndryshuar në vitin 1998 (shih 
paragrafët 29 dhe 52 të vendimit).
Është e padiskutueshme se, duke pasur parasysh natyrën e vazhdueshme e 

zbulimit të krimeve të kryera në Lituani nga regjimi pushtues (gjë që u bë e 
mundur vetëm pasi regjimi u rrëzua në fillim të viteve 1990), numri i viktimave të 
represioneve mund të rritet ndërsa prova të reja dalin në dritë. Duke pasur parasysh 
se zbulimi i fakteve të fshehura nga regjimi i para pavarësisë dhe mbledhjen e 
provave përkatëse në mënyrë të pashmangshme kërkon kohë, është e natyrshme 
që autorët e krimeve nuk u akuzuan në lidhje me përfshirjen e tyre personale në 
mizoritë në fjalë menjëherë pas ndryshimeve legjislative, por disa vite më vonë.

Deri në kohën kur gjykata e dënoi kërkuesin për genocidi në vitin 2004, një 
Kod të ri Penal Lituanez kishte hyrë në fuqi dhe kërkuesi u dënua në përputhje 
me rrethanat në bazë të nenit 99 të këtij Kodit të ri Penal. Gjykata e Apelit dhe 
Gjykata e Lartë lanë në fuqi dënimin e ankuesit në bazë të nenit në fjalë 99 (shih 
paragrafët 33, 36, 38 dhe 53 të vendimit).
8.  Për këtë arsye dënimi i kërkuesit u bazua në dispozitat ligjore të cilat nuk 

kanë qenë në fuqi në vitin 1953 dhe, më e rëndësishmja, nuk mund të kishin 
qenë në fuqi në atë kohë, duke pasur parasysh faktin e pushtimit të Lituanisë. 
Dispozita të tilla janë aplikuar në mënyrë prapavepruese. Prandaj, kjo do të 
përbënte një shkelje të nenit 7 të Konventës, nëse nuk mund të konstatohet 
se dënimi i tij është i bazuar në të drejtën ndërkombëtare në atë kohë. 
Prandaj, dënimi i kërkuesit, sipas mendimit tonë, duhet të shqyrtohet nga kjo 
perspektivë.
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Genocidi si shkatërrim i një grupi kombëtar
9.  Gjykata e Lartë Lituaneze, mban qëndrimin se aktet e kryera nga kërkuesi 

i korrespondojnë veprës penale të genocidit dhe ligji përkatës i brëndshëm 
është miratuar për efekt të dispozitave të Konventës së Genocidit (shih 
paragrafin 38 të vendimit). Në përputhje me gjykatat e brendshme, ne 
jemi dakord se Konventa e 1948 nuk i përmend grupet shoqërore apo 
politike. Ajo nuk mund, pra, të shërbejë si një bazë ligjore për dënimin për 
gjenocid ndaj një grupi të pastër politik per se. Krimi i gjenocidit ndaluar 
me nenin II të Konventës së1948 liston katër grupe të mbrojtura në mënyrë 
të veçantë: kombëtare, etnike, raciale apo fetare. Për më tepër, travaux 
préparatoires zbulon një vendim të qartë nga ana e hartuesve, megjithëse me 
anë të kompromisit politik, për të mos përfshirë grupet politike, si të tilla, 
në listën e atyre që mbrohen nga Konventa 1948. GJND-ja, kur shqyrtoi 
historinë e hartimit të nenit II të Konventës së 1948 në çështjen e Bosnje 
dhe Hercegovinës k. Serbisë dhe Malit të Zi, gjithashtu vërejti se hartuesit 
e Konventës “i dhanë vëmendje të madhe identifikimit pozitiv të grupeve 
me karakteristika të veçanta, dalluese dhe të mirëkrijuara në përcaktimin 
se cilat grupe do të përfshinin dhe cilat (të tilla si grupet politike), ata do të 
përjashtonin (shih paragrafin 105 të vendimit).

10.  Gjykata e Apelit dhe Gjykata e Lartë konsideruan se lista e grupeve të mbrojtura 
të Konventës së 1948, nuk kishte për qëllim që të ishte shterruese: shumë 
kode të tjera penale kishin miratuar përkufizime më të gjera të gjenocidit 
(shih paragrafët 36 dhe 38 të vendimit). Fakti se shtetet të caktuara vendosën 
më vonë që të ndëshkojnë në legjislacionin e tyre të brendshëm  gjenocidin 
ndaj një grupi politik, nuk e ndryshon realitetin se teksti i Konventës së1948 
nuk e bënte një gjë të tillë. Në këtë kontekst, vërejmë se një nga traktatet 
më të fundit ndërkombëtare që është i detyrueshëm, i cili i referohet krimit 
të gjenocidit Statuti i Romës i 1998 i Gjykatës Ndërkombëtare Penale 
e përcakton atë si një krim që ka për qëllim shkatërrimin, në tërësi ose 
pjesërisht, të një grupi kombëtar, etnik, racial ose fetar, pa përmendur grupet 
politike (shih paragrafin 87 të vendimit).

11.  Gjykatat vendase kishin parasysh faktin se anëtarët e grupit politik të synuar 
në çështjen konkrete (partizanët) ishin, në të njëjtën kohë, anëtarë të një grupi 
të mbrojtur me Konventën e vitit 1948, pra, grupit kombëtar (shih paragrafin 
36 i vendimit). Ndërsa grupet politike ishin të përjashtuara nga Konventa 
e 1948, do të ishte tepër formale për këtë Gjykatë për ti parë partizanët 
vetëm përmes prizmit të një “grupi politik” dhe për t’i dhënë fund analizës 
e saj në atë fazë, pa shqyrtuar pohimin se ata persona  ishin, në të njëjtën 
kohë, anëtarë të grupeve të tjera të cilat janë të përmendura në nenin II të 
Konventës. Prandaj ne do të marrim në konsideratë kërkesën që objektivi 
kryesor i shfarosjes së partizanëve Lithuanezë si një pjesë e rëndësishme e 
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kombit ishte nën ndikimin e shkatërrimit të tyre do të ishte në mbijetesën e 
grupit kombëtar apo grupit etnik si një i tërë. Nëse është kështu, atëherë vrasja 
e tyre do të përbënte një krim të parashikuar në nenin II të Konventës së 1948.

12.  Qeveria e mbështeti këtë qasje. Ata argumentuan se identifikimi partizanëve 
si “banditë” ose “nacionalistëve borgjezë” ose thjesht “nacionalistë”, dhe të 
mbështetësve të tyre, fshihte objektivin themelor të shkatërrimit të një grupi 
kombëtar dhe/ose etnik. Në veçanti, ata pohuan se duke eliminuar element 
e rëndësishëm Lituanez të cilët përfaqësonin partizanët, BRSS lehtësoi 
sovjetizimin e Lituanisë dhe eliminimin e Lituanisë si komb që kishte qenë, e 
cila, në sytë e autoriteteve të Bashkimit Sovjetik, ishte një “komb i pasigurt” 
(shih paragrafët 59 dhe 139 të vendimit). Ata gjithashtu parashtrouan se 
qëllimi i përgjithshëm ishte që t’i jepej një goditje e rëndë grupeve më aktive 
politike dhe shoqërore dhe, në këtë mënyrë demografisë dhe forcës së vetë 
kombit (shih paragrafët 131, 132, 135 dhe 139 i vendimit).

13.  Ne konstatojmë se vetë Federata Ruse ka pranuar se popujt e shtypur kanë 
përjetuar genocid nën sundimin sovjetik (shih paragrafin 74 të vendimit). Në 
mënyrë të ngjashme, Rezoluta 1481 (2006) PACE vuri në dukje se krimet 
e kryera ishin të justifikuara nga regjimi sovjetik në emër të teorisë luftës 
së klasave dhe parimit të diktaturës së proletariatit, viktimat ishin në këtë 
mënyrë armiq të Bashkimit Sovjetik, dhe se shumica dërrmuese e viktimave 
në çdo vend ishin shtetas etnike (shih paragrafin 89 të vendimit).

14.  ICTR mbajti qëndrimin në vendimin Rutaganda (shih paragrafin 109) që nuk 
kishte një përkufizim të pranuar ndërkombëtarisht të grupeve të mbrojtura 
dhe se këto koncepte duhet të vlerësohen në dritën e një konteksti të caktuar 
politik, social dhe kulturor. Gjykata Kushtetuese Lituaneze ishte pikërisht e 
të njëjtit qëndrim. Ajo vuri në dukje kontekstin veçantë politik, shoqëror dhe 
kulturor në fjalë. Ajo e përshkroi ideologjinë e regjimit totalitar komunist 
mbi të cilën ishtë bazuar shfarosja e grupeve të tëra të njerëzve dhe shkallën 
e shtypjeve të Bashkimit Sovjetik kundër banorëve të Lituanisë. Gjykata 
Kushtetuese konkludoi se neni 2 i Ligjit të vitit1992 “Për Përgjegjësinë për 
gjenocid ndaj banorëve të Lituanisë” korrespondonte me karakteristikat e 
genocidit siç parashikohej në normat e të drejtës ndërkombëtare. Duke e 
përmbledhur, ajo vuri në dukje se përfshirja e grupeve sociale dhe politike 
në përkufizimin e nenit 99 të Kodit Penal u përcaktua nga “një kontekst 
konkret ligjor dhe historik”, domethënë, krimet ndërkombëtare të kryera nga 
regjimet pushtuese në Republikën e Lituanisë në atë kohë (shih paragrafët 58 
dhe 59 të vendimit).

15.  Duke u kthyer në faktet e çështjes konkrete, ne vërejmë se trupi gjykues e 
shpalli fajtor kërkuesin për gjenocid mbi bazën se ai kishte marrë pjesë në 
një operacionin për të kapur ose vrarë dy partizanë Lituanezë, si anëtarë të 
një grupi politik. Gjykata e Apelit e konsideroi një karakterizim i tillë të ishte 
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vetëm i kushtëzuar dhe jo mjaftueshmërisht i saktë, sepse partizanët ishin në 
të njëjtën kohë përfaqësuesit e kombit Lituanez, që është, grupi kombëtar. 
Një grup i tillë ishte një grup i mbrojtur sipas nenit II të Konventës së 1948. 
Konkluzioni i Gjykatës së Apelit konfirmon se raison d’être  e partizanëve 
ishte mbrojtja e kombit Lituanez në fytyrën e një regjimi i cili ka për qëllim 
të shkatërrojnë identitetin e tij unik dhe të veçantë. Për gjykatën e apelit, 
gjenocidi sovjetik ishte kryer pikërisht mbi bazën e kritereve të sakta të 
kombësisë dhe etnicitetit të banorëve. Këto tre grupe “politike”, “kombëtare” 
dhe “etnike” janë të lidhura në mënyrë thelbësore (shih paragrafin 36 të 
vendimit). Këto konkluzione nuk janë hedhur poshtë nga Gjykata e Lartë 
(shih paragrafët 38-40 të vendimit). Gjykata e Lartë në fakt konsideron se 
në periudhën 1944-1953 partizanët mishëronin qëndresën e armatosur të 
“kombit” ndaj regjimit pushtues në territorin e Lituanisë (shih paragrafin 40 
të vendimit). Në këtë kontekst ne i  bashkëngjitemi argumentit të Qeverisë se 
lëvizja partizane nuk mund të mbijetonte për rreth dhjetë vjet pa mbështetje nga 
kombi i Lituanisë, që është pra, grupi kombëtar (shih paragrafin 132 të vendimit)

16. Në përputhje me rrethanat, dhe duke pasur parasysh elementët e përmendur 
me lart, ne konkludojmë se ka peshe argumenti se J.A. dhe A.A. si pjesë 
e etnisë Lituaneze, ishin shënjestruar në mënyrë të veçantë për shkak të 
anëtarësisë në lëvizjnen partizane, anëtarë të së cilës ishin, njëkohësisht, një 
pjesë domethënëse dhe simbolike e grupit kombëtar dhe qëllimi i të cilëve 
ishte mbrojtja e kombit Lituanez nga shkatërrimi prej regjimit Sovjetik dhe 
vrasja e tyre ishte, në këtë myrë, një akt genocidi.  
Prandaj, dënimi i kërkuesit për pjesëmarrjen me vullnet të plotë në shfarosjen 

e partizanëve, përbënte një akt genocidi në baza kombëtare dhe etnike dhe kështu, 
një krim të parashikuar nga teksti  i Nenit II të Konventës së 1948. 

Ne nuk mund të pranojmë se një grup i mbrojtur, (një komb) i cili mbron veten 
nga shkatërrimi i strukturave të tij, përmes mobilizimit të lëvizjes së qëndresës, 
dhe nga akti i qëndresës, e transformon veten thjesht në një “grup politik”, duke 
e vendosur veten jashtë kushteve të Konventës së Genocidit. Kjo do të bënte 
që Konventa e Genocidit dhe dispozitat e Konventës, të interpretohen një një 
mënyrë tepër formale dhe me një frymë që nuk përputhet me qëllimin e saj. 

Genocidi si shkatërrim pjesërisht i një grupi
17. Neni II i Konventës së Gënocidit përkufizon si “akte të kryera me qëllimin për 

të shkatërruar, në tërësi ose pjesërisht, një grup kombëtar, etnik, racial, ose 
fetar” (theksimi i shtuar). Sipas interpretimit të Gjykatës së Apelit, partizënët 
Lituanezë përbënin “një pjesë” të grupit etnik dhe kombëtar (shih paragrafin 
36 të vendimit) dhe në këtë mënyrë dënimi i kërkuesit për genocid mund të 
justifikohet sipas Nenit II të Konventës së Genocidit. 

18. Ne e pranojmë se në 1953, kur vëllezërit partizanë J.A. dhe A.A. u vranë, nuk 
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ka pasur praktikë gjyqësorë lidhur me kuptimin e frazës “pjesërisht”, siç është 
përcaktuar në Nenin II të Konventës së Genocidit (shih paragrafin 91 dhe 92 
të vendimit). Kështu që, gjithsesi, është e kuptueshme, duke parasur parasysh 
se vendimi i përë për veprën penale të genocidit u dha në 1998 (shih Gjykatën 
Ndërkombëtare Penale për Ruandën, vendimi i 2 Shtatorit 1998 në çështjen 
Prokurori k. Akayesu, Nr.ICTR-96-4-T). Fakti se interpretimi gjyqësor i 
Konventës së Genocidit të 1948 mori kohë që të zhvillohej në vetvete, nuk do 
të thoshte se genocidi nuk kishte ndodhur para këtij interpretimi. 
Një supozim që krimi i genocidit nuk ka ndodhur para 1998 (veç Holokaustit) 

para asnjë gjykatë, para asaj date, do të ishte jo vetëm në kundërshtim me ligjin, 
por gjithashtu fyes për shumë grupe kombëtare, etnike, fetare të cilat, në disa 
pjesë të globit, kanë rënë viktimë e planeve qeveritare për shkatërrim, pa qënë të 
aftë që ti sjellin çështjet e tyre para gjykatave ndërkombëtare. 
19. Nuk është për t’u habitur se jurisprudenca ndërkombëtare mbi kuptimin e 

frazës “pjesërisht” e zhvilluar vetëm në një çështje, më pas ndjekjet penale 
për këtë krim filluan të sillën para gjykatave. Në mes të viteve 1990, studimet 
ndërkombëtare dhe raporte e konsideronin se shkatërrimi pjesërisht i një grupi 
kishte karakteristikat e genocidit kur lidhej me një pjesë të konsiderueshme 
të të gjithë grupit ose një pjesë domethënëse e atij grupi (shih paragrafin 
94 dhe 95 të vendimit. Gjithashtu u arrit në konkluzionin se qëllimi për të 
shkatërruar strukturën e një shoqërie përmes eleminimit të drejtuesve të saj, 
kur shoqërohet me akte të tjerë mizore, si dëbimet në masë, mund të këmi të 
bëjmë me genocid, pavarësisht nga numri i personave të vrarë në të vërtetë. 
Për më tepër, shfarosja e personelit ushtarak të një grupi, duhet të shihej në 
kontekstin e fatit të pjesës tjetër të grupit, i cili do të bëhej shumë i pambrojtur 
nga abuzimet e tjera (shih paragrafin 96 të vendimit). 

20. Qëllimi i termit “pjesërisht” është interpretuar gjithashtu nga gjykatat 
ndërkombëtare. Gjykata Ndërkombëtare Penale për ish Jugosllavinë 
konfirmoi se për të kryer genocid nuk është i nevojshëm qëllimi për të arritur 
shfarosjen e plotë të grupit. Qëllimi i shkatërrimit duhet të jetë drejtuar  
ndaj të paktën një pjese të konsiderueshme të grupit. Genocidi mund të 
konsiderohet si shfarosja e një numri shumë të madh të anëtarëve të një grupi 
të mbrojtur. Nga ana tjetër, qëllimi genocidial mund të konsistojë gjithashtu 
në “dëshirën e shkatërrimit të një numri më të kufizuar personash të zgjedhur 
për shkak të ndikimi që zhdukja e tyre do të kishte në mbijetesën e grupit si i 
tërë”. Ky është “qëllimi për të shkatërruar grupin në mënyrë selektive” (shih  
Prokurori k. Jelisić dhe gjithashtu, Prokurori k. Tolimir, paragrafi 98 dhe 104 
i vendimit). Nëse kriteri sasior nuk përmbushet, qëllimi për të shkatërruar 
pjesërisht një grup, mund të gjendet nëse ka pasur prova se shkatërrimi është 
i lidhur me një pjesë domethëse të grupit, si udhëheqësit e tij (shih Prokurori 
k. Sikirica, paragrafi 102 të vendimit).
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21. Në vendimin Prokurori k. Krstić, Gjykata Ndërkombëtare Penale për ish 
Jugosllavinë konsideroi se qëllimi për të shkatërruar një grup, madje edhe 
pjesërisht, ka të bëjë me synimin për të shkatërruar një pjesë të dallueshme të 
grupit, në krahasim me tërësinë e individëve të izoluar brënda grupit. Autorët 
e krimit duhet të shohin pjesën e grupit që duan të shkatërrojnë si “një entitet 
të dallueshëm i cili duhet eleminuar si i tillë”. Ekzistenca e grupit është në 
shënjestër. Për më tepër, kur vrasja e meshkujve që kanë mbushur moshën 
ushtarake, kombinuar me transferimin e detyrueshëm të civilëve, kështu 
duke pasur një ndikim të qëndrueshëm në të gjithë grupi, kjo nuk mund të 
konsiderohet si thjesht një eleminim i qëndresës ushtarake (shih paragrafët 
99 dhe 100 të vendimit).

22. Ashtu siç theksoi  dhoma e Apelit e ICTY në çështjen Prokurori k. Krstić, 
madhësia numerike e grupit të shënjestruar është “pikë e rëndësishme dhe 
e nevojshme fillimi, megjithëse jo në të gjitha rastet, një pikë përfundimtare 
e hetimit”. Përveç madhësisë numerike të pjesës së shënjestruar, “rëndësia 
brënda grupit” është gjithashtu një faktor i rëndësishëm. Nëse një pjesë e 
veçantë e një grupi është “simbolikë për të gjithë grupin” ose është “thelbësorë 
për mbijetesën e saj”, atëherë kjo mund të çojë në konkluzionin se kjo pjesë 
kualifikohet si themelore brenda kuptimit të veprës penale të genocidit. Në 
mënyrë të ngjashme, një pjesë e grupit mund të konsiderohet si e rëndësishme, 
kur eleminimi i saj mund të shërbejë si një “shembull i fuqishëm” për të gjithë 
anëtarët e atij grupi për sa i përket “dobësisë dhe mungesës së mbrojtjes”. Fati 
i kësaj pjese të grupit do të ishte “simbolik” për të gjithë anëtarët e tjerë të 
grupit (shih paragrafin 101 të vendimit)

23. Në vendimin Bosnje dhe Hexegovina k. Serbisë dhe Malit të Zi  GJEDNJ e 
pranoi lidhjen e kriterit cilësor dhe rëndësinë e individëve të caktuar brënda 
grupit. GJEDNJ mbajti qëndrimin, se gjithsesi, qasja cilësore nuk mund të 
qëndrojë e vetme dhe kriteri i parë në një mase të konsiderueshme duhet t’i 
jepet prioritet (shih paragrafin 106 të vendimit). Për më tepër, në vendimet 
e kohëve të fundit të  Kroacisë k. Serbisë, GJEDNJ mbajti qëndrimin se 
kur vlerëson nëse një pjesë e  shënjestruar e një grupi të mbrojtur është e 
konsiderueshme në raport me grupin në përgjithësi, elementi sasior, lidhur 
me vendndodhjen gjeografike dhe rëndësinë e pjesë së shënjestruar të grupit, 
duke përfshirë nëse pjesa specifike e grupit është simbolike për grupin në tërësi 
ose thelbësore për mbijetesën e saj, janë të gjithë elementë të rëndësishëm që 
duhet të merren në konsideratë (shih paragrafin 108 të vendimit) 

24. Në dritën e elementëve të mësipërme, dhe fakteve të çështjes konkrete, 
ne vërejmë se gjykatat Lituaneze të juridiksionit penal nuk e drejtojnë në 
mënyrë eksplicite pyetjen nëse partizanët në Lituani përbënin një pjesë të 
konsiderueshme të grupit kombëtar. Ata iu referuan atyre si “pjesëmarrës 
në qëndresën ndaj pushtimi Sovjetik” (shih paragrafin 31 të vendimit). 
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Megjithatë, Gjykata Kushtetuese vuri në dukje se ligji Lituanez e njeh 
qëndresën e armatosur kundër pushtimit Sovjetik si një vetëmbrojtje e 
“kombit” dhe partizanët si drejtuesit e luftës kombëtare politike dhe ushtarake 
për liri. Gjykata Kushtetuese gjithashtu iu referua “rëndësisë së këtij grupi 
për të gjithë grupin kombëtar” (shih paragrafin 63 të vendimit). 
Në vijim të këtij arsyetimi, duhet përmendur se vlerësimi i “luftës së 

pjesëmarrësve të lëvizjes së rezistencës si shprehje e të drejtës së kombit për 
vetëmbrojtje” kishte zënë vend në legjislacionin Lituanez që nga Prilli i vitit 
1990, pra, menjëherë pas deklarimit të pavarësisë së Lituanisë (shih paragrafin 
66 të vendimit). Gjithashtu është e rëndësishme të përmendim se legjislacioni 
Lituanez përjashton nga kategoria e partizanëve (“luftëtarët për liri”) ata persona 
të cilët i “përkisnin strukturave organizative të qëndresës së armatosur dhe kishin 
bërë një betim” por megjithatë e shkelën atë, personat të cilët “dhanë urdhra për të 
vrarë civilë ose vranë vetë civilë” dhe personat të cilët “morën pjesë në kryerjen 
e krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës” (shih paragrafin 66 dhe 67 të 
vendimit). Për më tepër, legjislacioni Lituanez i njeh partizanët si “autoriteti më 
i lartë politik” në qëndrën “kombëtare” dhe si përfaqësues të “vullnetit sovran të 
kombit” (shih paragrafët 13 dhe 67 të vendimit). Kjo u konfirmuar nga gjykatat e 
apelit dhe kasacionit në procedimet penale dhe civile (shih paragrafët 39, 40 dhe 
44 të vendimit). 

Sipas pikëpamjes tonë, autoritetet kombëtare e bazuan vendimin e tyre në 
vlerësimin e pranuar të fakteve, dhe nuk arritën në konkluzione arbitrare (shih 
mutatis mutandis, Chauvy dhe të tjerë k. Francës, nr. 64915/01, § 69, ECHR 2004 
VI; gjithashtu shih Ždanoka k. Lituanisë [GC], nr. 58278/00, § 96, ECHR 2006 
IV). Në këtë mënyrë ne nuk shmangemi nga vlerësimi i Gjykatës Kushtetuese për 
rolin e partizanëve, dhe e pranojmë këtë për shkak të karakterit të “rëndësishëm” 
dhe “simbolik” (shih Prokurori k. Krstić dhe Kroacia k. Serbisë, paragrafët 101 
dhe 108 të vendimit) ku partizanët Lituanezë mund të konsiderohen si një pjesë e 
rëndësishme e grupit kombëtar. Lidhur me këtë, ne theksojmë se konkluzionin e 
gjykatës Kushtetuese se “në konsideratë të kontekstit historik dhe ndërkombëtar, 
duhet theksuar se, në rrugën e kualifikimit të veprimeve kundër pjesëmarrësve 
të qëndresës kundër pushtimit Sovjetik si një grup politik, duhet marrë parasysh 
rëndësia e këtij grupi për të të gjithë grupin respektiv kombëtar (kombi Lituanez) 
i cili përfshihet nga përkufizimi i genocidit në përputhje me normat e njohura 
universialisht të së drejtës ndërkombëtare (shih paragrafin 63 të vendimit). 
25. Ne gjithashtu i kushtojmë vëmëndje të veçantë gjuhës në provat e dokumentuara 

nga gjykatat e brëndshme dhe, sidomos, fakteve se MGB e kishte shprehur 
qëllimin për të “shfarosur” “elementët kombëtarë” “banditët dhe organizatat 
e fshehta nacionaliste” (shih paragrafin 18 të vendimit). Gjykata e Lartë, 
konkludoi se në rastin e kërkuesit, element subjektiv i genocidit përmbushej 
nga fakti se ai e kishte njohur qëllimin e qeverisë Sovjektike “zhdukja e 
partizanëve Lituanezë” (shih paragrafin 4 të vendimit in fine). Si pasojë, ne 
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pranojmë më tej se partizanët Lituanezë, ishin shënjestruar për eleminim, si 
një pjesë e dallueshme e një grupi më tepër se si pjestarë brënda një grupi 
(shih Prokurori k. Krstić, paragrafi 99 i vendimit).

26. Ne gjithashtu theksojmë se rreth 20,000 partizanë Lituanezë u vranë në 
1940 dhe 1944-1953. popullsia Lituaneze në atë kohë ishte rreth 3,000,000. 
Ndërkohë që numri i partizanëve të vrarë Ishte i konsiderueshëm, nuk mund të 
themi se ishte shumë i madh në raport me numrin e përgjithshëm të popullsisë 
Lituaneze. Megjithatë, ne nuk mund të mos marrim parasysh shkallën e 
përgjithshme të represioneve në Lituani, duke përfshirë burgimet, dëbimet 
në masë të popullsisë civile. Ne marrim në konsideratë faktet e mirënjohura 
që represionet Sovjetike gjithashtu u drejtuan ndaj familjeve të partizanëve, 
gjithashtu dhe ndaj njerëzve të tjerë të lidhur me ta, të cilët ishin në mënyrë të 
ngjashme subjekt i burgosjeve, dëbimeve apo vrasjeve. Tërësia e veprimeve 
të ndërmarra kundër një grupi të mbrojtur (në këtë rast, kombit) duhet të 
konsiderohen në tërësinë e tyre në mënyrë që të interpretohen dispozitat e 
Konventës së Genocidit në një frymë në përputhje me qëllimin e saj (shih 
paragrafin 96 të vendimit). Qeveria parashtroi, dhe kjo nuk u kontestua nga 
kërkuesi (shih paragrafët 126 dhe 133 të vendimit) që në vitin 1940 dhe në 
1944 deri 1953 mijëra banorë Lituanezë u burgosën, dëbuan ose u vranë. 
Represionet sovjetike në Lituani prekën një në pesë persona. Ne e theksuam 
më lart vendimin e ICTY në Prokurori k. Krstić dha vendimin e GJND-së në 
Kroacisë k. Serbisë për efekt se kur fati i një pjesë të grupit është simbolik 
për anëtarët e të tjerë të grupit, kjo mund të çojë në përfundimin se grupi i 
eliminuar ishte në një masë të konsiderueshme, dhe bie brenda kuptimit të 
frazës “pjesërisht” të nenit II të Konventës së Genocidit (shih paragrafët 101 
dhe 108 të vendimit dhe në paragrafin 24 më lart).

27. Në përputhje me rrethanat, dhe duke pasur parasysh faktorët e përshkruar më 
lart, ne çmojmë se partizanët Lituanezë duhet të konsiderohen si një pjesë të 
konsiderueshme e grupit kombëtar, ky i fundit duke qenë një grup i mbrojtur 
sipas nenit II të Konventës së Genocidit. Në këtë mënyrë, konkludojmë se, 
Gjykata e Apelit, vendimi i të cilit nuk u shfuqizua nga Gjykata e Lartë, 
e interpretoi termin “pjesërisht”, siç përmendet në Konventën e Genocidit 
Neni II, në një mënyrë të qëndrueshme me interpretimin e këtij termi në të 
drejtën ndërkombëtare, duke pasur parasysh kontekstin social dhe politik që 
mbizotëronte në Lituani në atë kohë. 
Mbetet për t’u shqyrtuar nëse një interpretim i tillë i nenit II të Konventës së 

Genocidit ishte i parashikueshëm nga aplikanti në vitin 1953.

Parashikueshmëria e dënimit
28. Gjykatat e brendshme vendosën se kërkuesi ka përmbushur kërkesat 

thelbësore ligjore të vepre penale, përkatësisht, actus reus dhe mens rea. Ato 
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e përshkruan kërkuesin si agjent të organeve represive sovjetike, qëllimi i të 
cilit ishte shtypja e të gjitha llojeve të qëndresës kombëtare dhe zhdukja e të 
gjithë partizanëve si një grup i veçantë. Nga dokumentet mbi të cilat prokurori 
bazoi akuzat për genocid kundër ankuesit, rezulton se në 1950-1952 kërkuesi ka 
ndjekur një shkollë speciale të MGB për rekrutët e rinj të kësaj organizate (shih 
paragrafin 17 të vendimit; shih edhe K.- Hw k. Gjermanisë, [GC ], nr. 37201/97 
, §§ 71 dhe 74 , GJEDNJ 2001 - II ( ekstrakte )). Në vitin 1952 kërkuesi ishte një 
oficer operativ i distriktit të Sakiai MGB. Është gjithashtu e rëndësishme që, për 
sa i përket personalitetin e ankuesit, ai ishte i vetëdijshëm politikisht dhe kishte 
pasur rezultate të mira në punën e tij (shih paragrafët 20 dhe 21 të vendimit).
29. Sipas procesverbaleve të mbledhjeve të distriktit Sakiai MGB në vitin 1953, 

MGB ndiqte udhëzime nga Komiteti Qendror i BRSS dhe BRSS MGB, 
për efekt se “banditët dhe organizatat e fshehta nacionaliste”, “banditët, 
ndihmësit dhe të njohurit e tyre” duhet të zhdukeshin (shih paragrafin 18 të 
vendimit). Disa nga këto deklarata për “luftën kundër organizatave të fshehta 
nacionaliste” ishin bërë nga vetë kërkuesi (shih paragrafin 19 të vendimit). 
Deklarata të tilla janë shumë të ngjashme me ato që u analizuan nga Gjykata 
në çështjen kundër Gjermanisë, në të cilën urdhrat për të mbrojtur murin 
e Berlinit dhe për të arrestuar “shkelësit kufitare” apo për t’i “asgjësuar” 
ata u shqyrtuan (shih KHw, cituar më lart, §§ 64 dhe 65). Në Kamuhanda, 
ICTR gjithashtu shprehu mendimin se  mund të jetë e vështirë për të gjetur 
manifestime të qarta të këtyre qëllimeve nga autorët e krimit. Në rrethana 
të tilla, ICTR u shpreh se veprimet e autorit të krimit, duke përfshirë provat 
rrethanore, mund të ofrojnë dëshmi të mjaftueshme të këtij qëllimi. Sipas 
ICTR, disa nga treguesit e qëllimit mund të jenë “prova si shënjestrimi fizik 
i grupit ose pronës së tyre; përdorimi i gjuhës denigruese ndaj anëtarëve të 
grupit të synuar; armët e përdorura dhe shkalla e dëmtimeve trupore; mënyra 
metodike e planifikimit, mënyra sistematike e vrasjes.” (shih vendimin ICTR 
të 22 janarit 2004, në Prokurori k. Jean de Dieu Kamuhanda, çështja Nr 
ICTR-95-54A-T, paragrafi 625).
Në bazë të provave të paraqitura nga prokurori, gjykatat e apelit dhe të 

Kasacionit vendosën se kërkuesi kishte një qëllim të drejtpërdrejtë për shfarosjen 
e partizanëve Lituanezë, si pjesë e popullsisë lituaneze. Siç vuri në dukje Gjykata 
Supreme, kërkuesi e kishte kuptuar se gjatë operacionit të 2 janarit 1953 vëllezërit 
partizane J.A. dhe A.A. mund të vriteshin ose të arrestoheshin dhe më pas të 
torturoheshin, si “tradhtarë të atdheut” dhe, me shumë mundësi, të dënoheshin me 
vdekje, dhe ai dëshironte që ta arrinte këtë qëllim (shih, respektivisht, paragrafët 
29, 35 dhe 41 të vendimit in fine). 

Me fjalë të tjera, gjykatat vendase vendosën se vrasja e dy vëllezërve ishte 
pjesë e një politike të Shtetit për zhdukjen e partizanëve Lituanezë dhe grupeve të 
tjera sociale të cilat ishin pjesë e kombit të Lituanisë, dhe se ka pasur një qëllim 
të veçantë nga ana e kërkuesit për të vrarë vëllezërit për qëllimet e këtij plani 
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kriminal. Gjykatat e brendshme kanë vendosur më tej se kjo vrasje u planifikua 
dhe u ekzekutua nga kërkuesi brenda kësaj strukture. Ai nuk ishte thjesht një 
anëtar i nivelit të ulët; ai ishte një anëtar operativ i lartë i MGB dhe më vonë i 
KGB, ku shërbeu në pozicionin e toger kolonel. Ai nuk ishte një bashkëpunëtor 
thjeshtë; përkundrazi, ai ishte autori kryesor i veprës, i cili përgatiti me kujdes 
vrasjen dhe ekzekutimin. Ai madje fitoi përfitime financiare dhe politike nga 
vrasja, pasi që ai u dha një sasi të konsiderueshme parash për veprën “heroike”, 
që ai kishte kryer, dhe u pranua në radhët e Partisë Komuniste të Bashkimit 
Sovjetik menjëherë pas vrasjes.
30. Në vlerësimin e çështjes së parashikueshmërisë së arsyeshme të dënimit e 

ankuesit, ne nuk jemi të bindur se kërkuesi nuk mund të ketë njohur se ai 
rrezikonte të akuzohej dhe shpallej fajtor për veprën penale të gjenocidit. 
Në rastin Jorgic k. Gjermanisë, nr. 74613/01, 12 korrik 2007, Gjykata u 
përball me dy interpretime të mundshme të termit “për të shkatërruar” në 
përkufizimin e krimit të gjenocidit dhe Gjykata shqyrtoi pajtueshmërinë e 
dënimit të kërkuesit, në bazë të një interpretimi të zgjeruar të atij termi, me 
nenin 7 të Konventës. Ajo vuri në dukje se ndërsa autoritete të ndryshme 
(organizata ndërkombëtare, gjykatat, studiues) kanë qenë pro dy intepretimeve 
të krimit të gjenocidit, atij të zgjeruar dhe atij të ngushtuar, z Jorgic mund të 
kishte parashikuar në mënyrë të arsyeshme, miratimin në çështjen e tij të 
interpretimit të zgjeruar dhe, për këtë arsye, që rrezikonte të akuzohej dhe 
dënohej për gjenocid. Sikur kërkuesi në këtë rast të kishte kërkuar ndihmë të 
pavarur ligjore në vitin 1953 dhe të deklaronte se ai ishte një agjent operativ 
i MGB qëllimi kryesor i të cilit ishte zhdukja e anëtarëve të organizatave të 
fshehta nacionaliste (“partizanët”) (shih paragrafin 18 të vendimit), këta të 
fundit duke qenë pjesa më rezistente e kombit Lituanez po përpiqeshin që 
të kundërshtonin shkatërrimin nga forcat sovjetike, ka mundësi që ai do të 
këshillohej po kryente krimin e genocidit, me karakteristikat thelbësore të tij, 
ashtu siç ishin parashikuar në të drejtën ndërkombëtare në atë kohë.
Duke pasur parasysh rëndësinë e rolit të luajtur nga partizanët dhe rëndësinë 

e tyre simbolike dhe aktuale për kombin Lituanez në kontekstin e caktuar kohor, 
ne e konsiderojmë të mundshme që kërkuesi mund të kishte parashikuar se ai 
rrezikonte të akuzohej dhe të dënohej për genocid për shkak të qëllimit të tij për 
të shkatërruar një “pjesë” të konsiderueshme të kombit Lituanez ky i fundit duke 
qenë një grup i mbrojtur me Konventën e 1948 në ndjekje të politikës totalitare 
të Bashkimit Sovjetik. Kështu, ne konfirmojmë parimin e artikuluar në Jorgic për 
efekt se një interpretim i qëllimit të veprës penale i cila është në përputhje me 
thelbin e asaj vepre “duhet, si rregull, të konsiderohet si parashikueshëm”(shih 
Jorgic, cituar më lart, § 109).
31. Ne gjithashtu theksojmë se kërkuesi nuk u ndoq penalisht për veprimet e tij 

sipas Kodit Penal RSSFR, e cila ishte imponuar në Lituani menjëherë pas 
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aneksimit të saj dhe përfshirjes në BRSS, dhe as në bazë të Kodit Penal të  
RSS të Lituanisë, ku të dy parashkonin përgjegjësi penale për heqjen e të 
drejtë së jetës (shih paragrafët 71 dhe 72 të vendimit). Argumenti i qeverisë 
se shfarosja e partizanëve Lituanezë si një grup, ishte pjesë e politikës dhe 
praktikës shtetërore të Bashkimit Sovjetik, i cila u mbivendos mbi rregullat 
e ligjit të shkruar në atë kohë, nuk është pa peshë (shih Streletz, Kessler 
dhe Krenz k. Gjermanisë [GC], nr. 34044/96, 35532/97 dhe 44801/98, §§ 
67 dhe 68, GJEDNJ 2001-II). Edhe pse, kërkuesi nuk mund të mbështetet 
në faktin se kjo ishte praktikë e BRSS-së për të justifikuar pjesëmarrjen e tij 
në shfarosjen e partizanëve lituaneze. Sipas parimeve të përgjithshme të së 
drejtës, nuk është e mundur për të pandehurit që të justifikojë sjelljen që ka 
shkaktuar dënimin e tij, thjesht duke treguar se një sjellje e tillë ka ndodhur 
në fakt dhe ishte pjesë e një praktike të pranuar (ibid, § 74). Siç ka mbajtur 
qëndrimin dhe Gjykata, edhe një ushtar nuk mund të tregojë bindje të plotë, 
dhe të verbër ndaj urdhërave të cilat në mënyrë flagrante ishin në shkelje jo 
vetëm me ligji i brendshëm (shih paragrafin 71 të vendimit), por dhe të të 
drejtat e njeriut të njohura ndërkombëtarisht,  në veçanti me të drejtën e jetës, 
e cila është vlera e lartë në hierarkinë e të drejtave të njeriut (shih K.-Hw, 
cituar më lart, § 75).

32. Në parashtrimet e tij në Gjykatën kërkuesi gjithashtu vuri në pikëpyetje 
nëse vëllezërit J.A. dhe A.A. mund të konsiderohen se mbrohen nga neni II i 
Konventës së Genocidit, duke pasur parasysh se ata ishin luftëtarë vullnetarë 
në qëndresën e armatosur, një lëvizje në mbarëkombëtare me një organizim 
politik dhe ushtarak.

33. Në këtë pikë, vërejmë se në bazë të nenit I të Konventës së Genocidit, 
gjenocidi është krim sipas të drejtës ndërkombëtare, nëse kryhet në kohë 
paqeje, ose në kohë lufte. Gjithashtu mund të vihet në dukje se prania e atyre 
që janë përfshirë në mënyrë aktive në një konflikt, duke përfshirë rastin, kur 
viktimat mbanin armë, nuk ka qenë pengesë për gjykatat ndërkombëtare për 
të konkluduar se vrasja e tyre është krim kundër njerëzimit (shih Prokurori k. 
Kupreškić dhe të tjerë në paragrafin 111 të vendimit, shih gjithashtu, mutatis 
mutandis, Kroacia k. Serbisë në paragrafin 108 të vendimit). Ky arsyetim 
ka forcë më të madhe, kur bëhet fjalë për krimin i genocidit. Në këtë pikë 
theksojmë se, në bazë të Nenit II të Konventës së Genocidit, gjenocidi nuk 
është përcaktuar si një krim drejtuar kundër vetëm popullsisë civile. Sipas 
mendimit tonë, interpretimi i Konventës së Genocidit në mënyrën që nuk 
zbatohet ndaj atyre që morën armët për të mbrojtur veten e tyre nuk është në 
përputhje me qëllimin themelor të kësaj Konvente.

34. Ne edhe më tej përsërisim konkluzionin e Gjykatës Kushtetuese që autoritetet 
sovjetike i konsideronin partizanët Lituanezë si rebelëve të paligjshëm. Asnjë 
status luftëtar, ose me status të burgosuri lufte, nuk u ishtë dhënë atyre gjatë 
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periudhës Sovjetike. Në të kundërtën, siç vuri në dukje Gjykata Kushtetuese, 
partizanët Lituanezë portretizoheshin nga autoritetet sovjetike, duke përfshirë 
njësinë MGB në të cilën aplikanti ka shërbeu si “banditë “, “terroristë”, dhe 
“nacionalistët borgjeze”. Skuadra të veçanta të “shfarosjes” u krijua dhe këto 
u përdorën në luftën kundër partizanëve Lituanezë dhe mbështetësve të tyre 
(shih paragrafët 18, 19 dhe 63 të vendimit).

35.  Prandaj, fakti që vëllezërve J.A. dhe A.A. ishin partizanë të armatosur të cilët 
kishin qenë në shënjestër për shkak të anëtarësisë së tyre të dhe rëndësisë 
brenda një grupi të mbrojtur (kombit) nuk pengon dënimin e kërkuesit për 
gjenocidin (shih, mutatis mutandis, Korbely k. Hungarisë [GC], nr . 9174/02 
, §§ 86-94 , ECHR 2008).

Perfundime
36. Në dritën e konsideratave të mësipërme, ne çmojmë se, brenda kontekstit 

të përgjithshëm të shkallës të gjerë dhe veprimeve sistematike kundër 
popullsisë Lituaneze, pjesëmarrja e kërkuesit në operacionin e 2 Janarit 
1953 për të kapur dhe/ose të vrarë vëllezërit partizane J.A. dhe AA, parë në 
kuadrin e operacioneve të autoriteteve sovjetike për të çrrënjosur  partizanët 
Lituanezë si një pjesë e rëndësishme e kombit, në 1944-53, me qëllim të 
shkatërruar strukturën e kombit të Lituanisë, mund të konsiderohet në mënyrë 
të arsyeshme si bie brenda kuadrit të veprës së gjenocidit sipas nenit II të 
Konventës. Interpretimi nga gjykatat e brendshme mund të parashikohej në 
mënyrë të arsyeshme nga kërkuesi në atë kohë. Duke pasur parasysh sa më 
sipër, ne mendojmë që kërkesat për të dënuar kërkuesin për krimin e gjenocidit 
janë përmbushur në rastin konkret. Ne gjithashtu përsërisim konkluzionin e 
GJND-se “kur këto kërkesa përmbushen... ligji duhet ti referohet veprës me 
emrin e duhur” (shih paragrafin 112 të aktgjykimit).

37.  Duke pasur parasysh konkluzionin e arritur në paragrafin e mësipërm, ne për 
këtë arsye nuk gjejmë të nevojshme për të shqyrtuar nëse dënimi i ankuesit 
ishte i bazuar në të drejtën zakonore ndërkombëtare, një argument të ngritur 
nga Qeveria.

38. Ne konkludojmë se dënimi i kërkuesit për genocid nuk ishte në shkelje 
të nenit 7 § 1 të Konventës. Së fundi, meqë kërkesat të nenit 7 § 1 janë 
përmbushur, nuk është e nevojshme të shqyrtohet çështja në bazë të Nenit 7 
§ 2 të Konventës (shih Kononov, cituar më lart, § 246).

39.  Mospajtimi ynë me shumicën nuk kanë të bëjë me faktet e çështjes, siç janë 
të përcaktuara por ka të bëjë me interpretimin e tyre. Shumica ka pranuar 
gjithashtu se aktet për të cilat kërkuesi është akuzuar dhe dënuar ishin kryer 
në fakt. Duke qenë i mbrojtur nga regjimi pushtues për shumë vite, kërkuesi 
mund të kishte një pritshmëri që pandëshkueshmëria e tij do të lihet pas. 
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Për një kohë, u duk se përfundimi i pushtimit të Lituanisë i dha fund një 
pritshmërie të tillë. Tani, me vendimin e kësaj Gjykate, kjo pritshmëri është 
ringjallur. Kjo është për të ardhur keq.

MENDIMI I PAKICËS I GJYQTARIT ZIEMELE
1. Unë nuk ndaj të njëjtin mendim me shumicën në këtë çështje, si në lidhje 

me rezultatin dhe me arsyetimin e vendimit. Unë ndaj në masë të madhe 
pikëpamjen e gjyqtarëve të pakicës Villiger, Power Forde, Pinto de 
Albuquerque dhe Kuris. Sipas mendimit tim, për qëllim të  çështjes konkrete, 
ne duhet të marrim parasysh origjinën e ndëshkueshmërisë së genocidit në të 
drejtën ndërkombëtare. Do të bëj një përmbledhje të shkurtër të pikave më 
të rëndësishme. Është po aq i rëndësishëm kuptimi i kontekstit historik në 
të cilin u zhvilluan fushatat e shfarosjes kundër partizanëve Lithuanezë. Së 
fundi, do bëj disa vërejtje mbi rolin e Gjykatës në këto lloje çështjesh. 

Ndalimi i Genocidit
2. Sipas formulimit të Raphael Lemkin (cituar nga J. Vervliet”, Raphael Lemkin 

(1900-1959) dhe Konventës së Genocidit të 1948. Shënime të shkurtra biografike 
dhe bibliografike, në  H.G. van der Wilt et al (eds.) Konventa Genocidit. 
Trashëgimia 60-vjeçare, Martinus Nijhoff Publishers, 2012, XXVII ):
“Gjenocidi drejtohet kundër grupit kombëtar si një entitet, dhe veprimet e 

përfshira janë të drejtuara ndaj individëve, jo sipas cilësive të tyre individuale, 
por si anëtarë të grupit kombëtar ”.  “Gjenocidi ka dy faza: njëra, shkatërrimi e 
sistemit kombëtar të grupit të shtypur; tjetra, imponimi i sistemit kombëtar të 
shtypësit. Ky imponim, nga ana tjetër, mund të bëhet mbi popullsinë e shtypur e 
cila është e lejohet të qëndrojë në atë territor, ose vetëm mbi territorin, pas heqjes 
së popullsisë dhe kolonizimit të zonës nga shtetas të shtypësit”. 
3.  William Schabas ka vënë në dukje se ndërsa Konventa e 1948 për Parandalimin 

dhe Ndëshkimin e Krimit të Genocidit (këtej e tutje, Konventa 1948) përmban 
një përkufizim të gjithëpranuar të gjenocidit, gjuha e përdorur është subjekt 
i interpretimeve të ndryshme. Shumë legjislatorë kombëtarë kanë imponuar 
pikëpamjet e tyre mbi këtë përkufizim. “Si rezultat, edhe në ligj, mund të 
flasim për shumë përkufizimeve apo interpretime të konceptit të genocidit” 
(shih W. Schabas, “Genocidi dhe krimet kundër njerëzimit: Qartësimi 
i marrëdhënieve”, in van der wilt, cituar më lart, p 4.). Në të vërtetë, vetë 
jurisprudenca e Gjykatës, veçanërisht në vendimin e Jorgic k. Gjermanisë  
(nr. 74613/01, ECHR 2007- III), e reflekton këtë realitet. Në atë çështje, 
gjykatat e brendshme Gjermane kishin adoptuar një interpretim më të gjerë 
të përkufizimit genocidit. ICTY konsideroi në çështjen Brdjanin se “grupe 
nuk janë përcaktuar qartë në Konventën e Genocidit apo diku tjetër” (shih 
Prokurori k. Brdjanin, 1 shtator 2004, ICTY-99-36, T Ch II, paragrafi 682).
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4.  Për qëllimet të një arsyetimi të qartë, është e rëndësishme të mos ngatërrohen 
elemente të ndryshme të procesit të hartimit të Konventës  së1948. Para së 
gjithash, duhet të kujtojmë se, Konventa e1948 u miratua në reagim ndaj 
procedurës në Gjykatën e Nurembergut dhe të kufizimeve aty, ku krimet 
kundër njerëzimit ishin të lidhura me kohën e luftes (shih Rezolutën nr. 96 
(I) referuar genocidit që është kryer në të kaluarën, edhe K. Inkuša,” dëbimet 
masiv të vitit 1949 në Letoni, si krim kundër njerëzimit”, Baltic Yearbook of 
International Law,, vëllimi 9, 2009, fq 83). Prandaj ishte e nevojshme që të 
dilej nga kjo situatë, pasi krimet më monstruoze gjithashtu mund të kryheshin 
në kohë paqeje dhe kundër popullsisë të vetë shtetit. Ky ishte qëllimi i 
Konventës që dënonte genocidin. Së dyti, i gjithë debati për përkufizimin e 
gjenocidit është një çështje e veçantë e cila vazhdon të shqyrtohet dhe zhvillohet 
nga gjykatat ndërkombëtare dhe kombëtare. Pavarësisht shumë kompleksiteteve 
rreth përkufizimit të genocidit, fjalët e R. Lemkin cituar më lart (shih pikën 
2) përcjellin thelbin e krimit. Përkufizimi i genocidit siç është parashikuar në 
Konventën e vitit 1948 ndalon veprime të caktuara me “qëllim për të shkatërruar, 
në tërësi ose pjesërisht, një grup kombëtar ...” nuk e kufizon apo e kundërshton 
përshkrimin e Lemkin për thelbin e genocidit (shih pikën 2 më sipër) .

5.  Për këdo që ka kryer kërkime mbi hartimin e Konventës së1948 është e qartë, 
ashtu si shprehet Matthew Lippman vë atë, se “fuqitë e mëdha kishin interes 
në kufizimin e juridiksionit ndërkombëtar dhe universal mbi genocidin... Të 
dy shtetet si, Bashkimi Sovjetik dhe  Shtetet e Bashkuara gjithashtu ishin në 
kundërshtim të shtrirjes së mbrojtjes së Konventës ndaj grupeve politike” 
(shih M. Lippman, “hartimi dhe Zhvillimi i Konventës së 1948 për Gjenocidin 
dhe politikat e të drejtës ndërkombëtare”, në H.G. van der wilt, cituar më 
lart, f. 19-20 ). Në të vërtetë, hezitimi më madh i shteteve kishte të bënte me 
çështjen e juridiksionit mbi krimin e gjenocidit. Kjo pikë nuk është pjesë e 
çështjes konkrete. Së dyti, çështja nëse grupet politike janë të përfshira në 
kuadër të grupeve të mbrojtura ka qenë gjithashtu shumë e debatuar. Historia 
e hartimit të konvetës konfirmon se këto grupe nuk përfshihen, kjo është një 
pikë e rëndësishme, por jo vendimtare në çështjen në fjalë .

6.  Për më tepër, praktika gjyqësore në lidhje me genocidin, për aq sa ka sqaruar 
qëllimin e Konventës së1948, është dukshëm e rëndësishmë për çështjen 
konkrete. Në të vërtetë, ka pasur një numër çështjesh të rëndësishme nga 
Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (ICJ), si dhe nga gjykatat e luftës. Në 
vendimin Kroacia k. Serbisë (3 shkurt 2015), GJND-ja përmblodhi pikat e 
rëndësishmte të interpretimit të Konventës 1948. GJND-ja konfirmoi si më 
poshtë (në paragrafin 139 të vendimit të saj):
“Preambula e Konventës së Genocidit thekson se “gjenocidi ka shkaktuar 

humbje të mëdha për njerëzimin”, dhe se Palët Kontraktuese kanë vendosur 
qëllimin e çlirimit të njerëzimit nga një mizori e tillë të urryer”. Siç Gjykata 
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konsideroi në vitin 1951 dhe ritheksoi në vitin 2007 (theks i shtuar - IZ), objekt i 
Konventës ishte ruajtja e “vetë ekzistencës së disa grupeve të caktuara njerëzore” 
(rezerva të Konventës për Parandalimin dhe Ndëshkimin e Krimit të Genocidit, 
opinioni këshillimor, ICJ Reports 1951 fq. 23, dhe zbatimi i Konventës për 
Parandalimin dhe Ndëshkimin e Krimit të Genocidit (Bosnja dhe Hercegovina v. 
Serbia dhe Mali i Zi), Gjykimi, ICJ Reports 2007 (i), f. 125 , para. 194). Gjykata 
rithekson se, në vitin 2007, ajo u shpreh se qëllimi për të shkatërruar një grup 
kombëtar, etnik, racial ose fetar si i tillë është specifik për gjenocidin dhe e dallon 
atë nga vepra të tjera penale të tilla si krimet kundër njerëzimit dhe perndjekja 
(ICJ Reports 2007 (I), f. 121-122, para. 187-188). Meqë grupi, në tërësi ose 
pjesërisht, është objekt i qëllimit gjenocidial, Gjykata është e mendimit se është 
e vështirë për të përcaktuar një qëllim të tillë në bazë të akteve të izoluara. Ajo 
konsideron se, në mungesë të provave të drejtpërdrejta, duhet të ketë prova të 
akteve në një shkallë që përcakton një qëllim jo vetëm për të synuar disa individë 
për shkak të anëtarësisë së tyre në një grupi të caktuar, por edhe për të shkatërruar 
grupin vetë në tërësi ose pjesërisht”.

7. GJND-ja më tej shpjegoi në paragrafin 142 të vendimit Kroacia k. Serbisë:
“Gjykata rithekson se shkatërrimi i grupit “pjesërisht” brenda kuptimit të 

nenit II të Konventës duhet të vlerësohet duke ju referuar një numri kriteresh. 
Në këtë drejtim, mbajti qëndrimin në vitin 2007 se “qëllimi duhet të jetë për 
të shkatërruar të paktën një pjesë të konsiderueshme të grupit të caktuar” (ICJ 
Reports 2007 (I), p. 126, para. 198), dhe se ky është një kriter “vendimtar”(ibid., 
p. 127, para. 201). Gjykata më tej vuri në dukje se “është pranuar gjerësisht se 
gjenocidi mund të jetë kryer, ku qëllimi ishte shkatërrimi i grupit brenda një zone 
gjeografike të kufizuar” (ibid., P. 126, para. 199) dhe se, rrjedhimisht, “Zona e 
veprimtarisë së autorit të krimit dhe kontrolli duhet të merren në konsideratë” 
(ibid.). Gjithashtu duhet të merret parasysh rëndësia e pjesës së shënjestruar  
brenda grupit në tërësi. Në lidhje me këtë kriter, Dhoma e Apelit të Gjykatës së 
Hagës specifikoi në vendimin e saj se “Nëse një pjesë e veçantë e grupit është 
simbolike për grupin në përgjithësi,  apo është thelbësore për mbijetesën e saj, 
kjo mund të çojë në konkluzionin se ajo pjesë cilësohet si thelbësore brenda 
kuptimit të nenit 4 [të Statutit të ICTY, paragrafi 2, i cili në thelb riprodhon nenin 
II të Konventës] “(IT-98-33-A, Vendim i 19 prill 2004, para. 12,cituar në raportet 
e GJND-së 2007, (I), fq. 127, para. 200) “.

8. GJND shkoi më tej dhe sqaroi se:
“Në vitin 2007, Gjykata u shpreh se këta faktorë do të duhet të vlerësohen 

rast pas rasti (ibid., P. 127, para. 201). Ajo vijon se, në vlerësimin nëse një pjesë 
e shënjestruar e një grupi të mbrojtur është e konsiderueshme në lidhje me grupin 
në përgjithësi, gjykata do të marrë parasysh elementin sasior, si dhe dëshmi në 
lidhje me vendndodhjen gjeografike dhe rëndësinë e pjesës në shënjestër” (ibid.).
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9.   Në vendimin e vitit 2007 në Bosnje dhe Herxegovina k. Serbisë (cituar në 
Raportete  I.C.J. të vitit 2007 (I), fq 196-197, paragrafi 373.), GJND-ja ka 
konstatuar se:
“ dolus specialis, qëllimi specifik për të shkatërruar grupin në tërësi ose 

pjesërisht, duhet të tregohet në mënyrë bindëse duke iu referuar rrethanave 
të veçanta, vetëm nëse nëse një plan i përgjithshëm për këtë qëllim mund të 
demonstrohet bindshëm se ekziston; dhe për një model të sjelljes të pranohet si 
dëshmi e ekzistencës së tij, duhet të jetë i tillë që ajo mund të tregojë vetëm për 
ekzistencën e qëllimit të tillë”.
10. Këto vendime trajtojnë ngjarje të cilat kanë ndodhur pas vrasjes së dy 

partizanëve Lithuanezë  si pjesë e politikës sovjetike për të shkatërruar 
qëndresë kombëtare Lituaneze, megjithatë interpretimi i Konventës se 1948 
të nga GJND nuk është revolucionar. Përkundrazi, GJND-ja ndjek me shumë 
kujdes synimin e hartuesve të Konventës, i cili daton me ngjarjet në Lituani. 
Ajo deklaron se  janë vendosur çështje të caktuara parimore në vitin 1951 të 
cilat janë “risjellë” në vitin 2007. GJND e interpreton nenin II të Konventës siç 
ishte miratuar në vitin 1948. Unë mbaj qëndrimin se jurisprudenca e GJND-
së është autoriteti i duhur për GJEDNJ, për sa i përket kuptimi të qëllimit dhe 
përmbajtjes së koncepteve përkatëse në nenin II .

Shkatërrimi i partizanëve Lituanezë
11. Kuptimi i kontekstit historik në të cilin ka ndodhur lufta mes partizanëve 

Lituanezë dhe forcave të armatosura sovjetike pas përfundimit të konfliktit 
mes Bashkimit Sovjetik dhe Gjermanisë naziste në territorin e Lituanisë 
dhe dy shteteve të tjera baltike, ka një rëndësi themelore për këtë çështje. 
Pa dyshim, kjo nuk është një ngjarje e historisë evropiane për të cilën është 
shkruar gjerësisht. Megjithatë, parimi i administrimit të duhur të drejtësisë 
kërkon që procedura të organizohet në një mënyrë që e lejon Gjykatën që të 
jetë e vetëdijshme për të gjitha elementet e rëndësishëm. Kjo duket veçanërisht 
në një çështje ku kërkohet nga Gjykata që të marrë parasysh dolus specialis 
i cili, siç ka shpjeguar GJEDNJ, mund të varet në disa raste, ku nuk ka plan 
të qartë mbi “qëllimin gjenocidal dhe të përcaktohet në mënyrë të tërthortë 
nisur nga konkluzionet” (shih vendimin e lartpermendur Kroacia k. Serbisë 
paragrafi 148) 

12. Shkatërrimi i partizanëve te kombit lituanez, te Estonisë dhe Letonisë 
ishte një prioritet kyç për regjimin e pushtimit sovjetik, për të arritur atë që 
konsiderohet si një aneksim i plotë dhe përfundimtar i shteteve baltike. Për 
qëllime propagandistike qeveria Sovjetike i etiketonte partizanët kombëtare 
si kriminelë të armatosur apo banditë, dhe i shpjegonte aktivitetet sovjetike të 
shfarosjes si një përgjigje ndaj kriminelëve të cilët në mënyrë të paligjshme 
po përdornin armë. Në terminologjinë sovjetike kjo nuk ishte një luftë 
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kombëtare qëndrese: ajo ishte një luftë kundër bandave në një kontekst më të 
gjerë të luftës ideologjike.

13. Në historinë e shteteve baltike,  lufta e qëndresës e udhëhequr nga partizanët 
kombëtare ishte konflikti më i gjatë dhe më i qëndrueshëm (rreth 1944-1956), 
duke përfshirë numrin më të madh të luftëtarëve dhe mbështetësve. Për shkak 
të klimës politike ndërkombëtare pas Luftës së Dytë Botërore, rezistenca 
Baltike nuk mori asnjë ndihmë të huaj. Qëllimi i rezistencës ishte për të 
luftuar për pavarësinë dhe mbijetesën e kombeve që sapo kishte përjetuar 
të dëbimet Sovjetike të 1941, pushtimin nazist dhe kthimin e paligjshëm të 
pushtetit sovjetik, i shoqëruar nga një tjetër valë e deportimeve masive (shih 
Nikolajs Larionovs k. Lituanisë dhe Nikolay Tess k. Lituanisë, nr. 45520/04 
dhe 19363/05 (dhjetor), 25 nëntor 2014). Në të njëjtën kohë, kjo luftë nuk 
kishte perspektivë për sukses dhe më e rëndësishmja për të mbështetur frymën 
kombëtare. Gjykata Kushtetuese Lituaneze ka përmbledhur në mënyrën e 
duhur qëllimin dhe natyrën e luftës (shih paragrafin 63 të vendimit). Është 
gjithashtu interesante të përmendet se MGB - Ministria e Sigurisë Shtetërore, 
ku kërkuesi ishte Anëtar - iu referua luftës kundër banditëve dhe “organizatave 
të fshehta nacionaliste”. Shfarosja e nacionalizmit Lituanez ishte i nevojshëm 
për të arritur nënshtrimin e popullit Lituanez ndaj regjimit Sovjetik dhe 
ideologjizimin e tij. Sipas Qeverisë, “rreth 20,200 partizanë u vranë, 142,000 
persona u dërguan në kampet e përqendrimit dhe 118,000 u dëbuan”. Për 
shembull, në bazë të dokumenteve arkivore të Letonisë për periudhën 1944 
deri 1956, strukturat represive sovjetike “shfarosen 961 grupe të armatosura 
bandite dhe arrestuan ose vranë 10,720 banditë” (shiko notën e informacionit të 
8 janarit të vitit 1957, RSS Letoneze KGB, në H. Strods (ed. Latvijas nacionālo 
partizānu karš). Dokumenti un materiāli 1944-1956. Rīga, 1999, p. 587)

14. Synimi për të shkatërruar këtë pjesë të kombit Lituanez është një fakt i mirë 
dokumentuar në arkivat përkatëse. Kur ekzaminohen shifrat, është e qartë 
se ato ishin shumë domethënëse për vendet e vogla. Kur merret parasysh 
modeli i lituanezëve të cilët ishin në shënjestër nga regjimi sovjetik, siç tregoi 
Qeveria në paragrafin 29 të parashtrimeve të saj, rezulton se ata përbënin 
themelin e kombit Lituanez. Ne ritheksojmë vëzhgimet e Lemkin se thelbi 
i genocidit është shkatërrimi i modelit kombëtar të grupit të shtypur dhe 
vendosja e një tjetër modeli (shih pikën 2 më sipër). Jurisprudenca i GJND-së 
nuk e ka interpretuar gjenocidin ndryshe.

Grupet Politike
15. Gjykata shpenzoi shumë kohë në arsyetimin e saj në problematikën, nëse 

qëllimi i përkufizimit të genocidit në Konventën e vitit 1948 përfshin dhe 
grupet politike. Përgjigja që ajo ofron në paragrafin 175, në parim është, 
e saktë.  Megjithatë pyetja e vërtetë para Gjykatës, është nëse partizanët 
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kombëtare formonin - për sa i përket rolit të tyre dhe numrit - një grup 
ekzistenca e vazhdueshme e të cilit ishte e domosdoshme për mbijetesën e 
kombit lituanez. Me fjalë të tjera, gjykata duhet të kishte qenë në gjendje 
të bënte dallimin midis, një pjese domethënëse të një grupi kombëtar i cili 
është në shënjestër për shkaqe politike, sociale apo, diskriminuese, dhe, nga 
ana tjetër, një grupi në mënyrë të thjeshtë dhe të qartë politik. Në historinë e 
genocidit nuk ka asgjë që do të përjashtonte nga fushëverprimi i tij një qëllim 
për të shkatërruar pjesërisht ose tërësisht, një grup kombëtar për qëllime 
politike ose diskriminuese. Për fat të keq, Gjykata nuk e ka shqyrtuar këtë 
çështje, e cila është thelbësore për çështjen. 

16. Unë vura në dukje më lart se GJND-ja, e cila ka juridiksion për të interpretuar 
Konventën e 1948, e ka bërë këtë duke hetuar travaux preparatoires. GJND-ja 
e ka interpretuar qëllimin e genocidit siç është pranuar në kohën e miratimit 
të Konventës në vitin 1948. Është e vërtetë se GJND e ka pasur këtë mundësi 
disa dekada më vonë, por kjo nuk e ndryshon faktin se ne nuk kemi një 
interpretim autoritativ të Konventës 1948, siç do të kishte aplikuar gjithashtu 
disa dekada më parë. GJND-ja nuk përmend faktin se ajo është angazhuar në 
një interpretim evolutiv, duke marrë parasysh zhvillimet e mëvonshme (shih, 
a contrario, Pasojat ligjore për shtetet për Praninë e Vazhdueshme të Afrikës 
së Jugut në Namibi (Afrika e Jugperëndimore) Pavarësisht Rezolutës 276 
të Këshillit të Sigurimit (1970) , Opinioni Këshillimor, Raportet e GJND, 
f. 19, paragrafi 53). Në të kundërtën, kërkesat për të vendosur mbi krimet e 
genocidit, mbeten të rrepta. Çështja konkrete megjithatë, tregon se Gjykata 
Evropiane vazhdon të ketë një problem me zbatimin e ligjit me kalimin 
e kohës (shih mendimin tim alternativ në O’Keeffe k. Irelandës [GC], nr. 
35810/09, ECHR 2014 (ekstrakte) ).

17. Konkluzioni i Gjykatës është se në vitin 1953 ishte e parashikueshme se 
gjenocidi kishte për synim shkatërrimin ose qëllimin për të shkatërruar një 
grup në një masë të konsiderueshme, por nuk ishte sqaruar se përveç aspektit 
numerik gjithashtu kishte rëndësi edhe aspekti cilësor, pra, rëndësia e grupit 
të synuar (shih paragrafin 177 të vendimit), i cili është materializuar vetëm si 
pjesë e praktikës gjyqësore të mëvonshëme (shih titullin e pjesës përkatëse 
të vendimit). Gjykata ka marrë parasysh - në mesin e praktikës gjyqësore 
ndërkombëtare - dy vendime kryesore të GJND-së lidhur me interpretimin 
e fjalëve “pjesërisht” në Konventën e vitit 1948 (shih paragrafin 105 të 
vendimit). Është e qartë, megjithatë, se këto vendime nuk mund të lexohet 
veç e veç, veçanërisht duke qenë se vendimi Kroacia k. Serbisë i referohet 
përsëri në vendimit të vitit 2007 dhe ofron sqarime të mëtejshme (shih pikat 
6-7 më lart). Unë kam rezerva serioze lidhur me atë nëse përfundimet e 
Gjykatës në paragrafët 176-177 janë në përputhje me shpjegimet  e GJND të 
frazës “pjesërisht”, e cila në interpretimin e GJND-së ka qartësisht më shumë 
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ngjyresë. Siç u shpjegua më lart, vendimet përkatëse të GJND nuk mund 
të konsiderohen si shembull për një interpretim të ri të Konventës se 1948. 
Nga ana tjetër, Gjykata duhet të ishte angazhuar në kërkime më të përpikta 
lidhur me opinionet ligjore përkatës në kohën e miratimit të Konventës së 
Genocidit, të ngjashme me atë të ndërmarra në rastin e Kononov k. Lituanisë 
([GC], nr. 36376/04, ECHR 2010).

Standarti i Nenit 7
18. Në § 198 të Kononov (cituar më lart), Gjykata përsëriti se:

“ ... Kompetencat rishikuese të Gjykatës duhet të jenë më të mëdha, kur e 
drejta e Konventës në vetvete, neni 7 në çështjen në fjalë, kërkon që të kemi 
një bazë ligjore për ndëshkimin dhe dënimin. Neni 7 § 1 kërkon që Gjykata të 
shqyrtojë nëse ka pasur një bazë bashkëkohore ligjore për dënimin e kërkuesit 
dhe, në mënyrë të veçantë, duhet të sigurohet se rezultati i arritur nga gjykatat 
përkatëse të brendshme... ka qënë në përputhje me nenin 7 të Konventës, edhe 
në qoftë se ka pasur dallime në mes qasjes ligjore dhe arsyetimit të kësaj gjykate 
dhe vendimeve përkatëse të gjykatave të brendshme. Akordimi i një fuqie më të 
vogël rishikimi kësaj Gjykate do të bënte që Neni 7 të devijonte nga qëllimi i tij. “

Gjykata më pas vlerësoi “nëse ka pasur një bazë në mënyrë të mjaftueshme 
të qartë dhe bashkëkohore ligjore për krimet specifike”(shih Kononov, § 199).

19. Ajo vuri në dukje në çështjen Kononov (§ 241) se:
“është e ligjshme dhe e parashikueshme për një shtet pasardhës  që të fillojë 

procedimet penale kundër personave që kanë kryer krime nën regjimin e kaluar 
dhe se gjykatat pasardhëse nuk mund të kritikohen për zbatimin dhe interpretimin 
e dispozitave ligjore në fuqi në atë kohë, gjatë regjimit të mëparshëm, në dritën 
e parimeve që rregullojnë një subjekt shtetëror ndaj sundimit të ligjit dhe duke 
pasur parasysh parimet themelore mbi të cilat është ndërtuar sistemi i Konventës. 
Kjo lidhet veçanërisht me rastin kur çështja në fjalë ka të bëjë me të drejtën e 
jetës, një vlerë supreme në Konventë dhe hierarkisë ndërkombëtare të të drejtave 
të njeriut dhe për të cilën Palët Kontraktuese e kanë si një detyrim parësor për 
ta mbrojtur. Gjithashtu dhe detyrimi në një shtet për të ndjekur penalisht që del 
të ligjet dhe zakonet e luftës, Neni 2 i Konventës gjithashtu urdhëron Shtetet 
që  të marrë hapat e duhura për të mbrojtur jetën e atyre që ndodhen brenda 
juridiksionit të tyre dhe nënkupton si detyrë parësore për të siguruar të drejtën e 
jetës duke adoptuar dispozita penale efektive për të penguar kryerjen e veprave 
të cilat rrezikojnë jetën (shih Streletz, Kessler dhe Krenz, §§ 72 dhe 79-86, dhe 
K.-Hw v. Gjermanisë, §§ 66 dhe 82 -89). Është e mjaftueshëm për qëllim të 
çështjes në fjalë që të theksohet se parimet e sipër cituara janë të zbatueshme për 
një ndryshim regjimi që ndodhi në Letoni pas deklaratave të pavarësisë së vitit 
1990 dhe 1991 (shih paragrafët 27-29 dhe 210 më lart).”
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20. Në dritën e parimeve të sipërcituara, siç u riparaqiten në Kononov, mbetet 
e paqartë se çfarë ka dashur të thotë Gjykata në paragrafët 165-166 të këtij 
vendimi, kur ajo e gjen të qartë se dënimi i kërkuesit ishte i  bazuar në 
dispozitat ligjore të cilat nuk ishin në fuqi në vitin 1953 dhe se këto dispozita 
janë aplikuar në mënyrë prapavepruese. Është e qartë se legjislacioni Lituanez 
i vitit 1992 apo 2004 nuk ka qenë në fuqi në territorin e Lituanisë në vitin 
1953, për arsyen e thjeshtë se shteti ishte i pushtuar nga forcat e huaja. Parimi 
i adoptuar nga Gjykata në çështje të ngjashme që përfshijnë Gjermaninë apo 
Letoninë është që procedimet penale të filluara pas ndryshimit të regjimit 
në lidhje me krimet e kryera nën regjimin e mëparshëm janë, në parim, në 
përputhje me Konventën, me kusht që standardi i Nenit 7 të përmbushet. Testi 
në bazë të nenit 7 në çështje që kanë të bëjnë me ndryshimin e një regjimit 
politik apo sovraniteti shtetëror mbi një territor nuk është një test negativ; me 
fjalë të tjera, një shkelje e nenit 7 ndodh kur një shtet fillon një procedim penal 
në bazë të ligjit të ri për shkak se, në aspektin formal, ligji është me të vërtetë i 
ri nëse disa rrethana të veçanta e përjashtojnë këtë shkelje. Gjyqtarët Rozakis, 
Tulkens, Spielmann dhe Jebens përmblodhën parimin e Gjykatës në mënyrë 
shumë të saktë sipas mendimit të tyre alternativ në Kononov kur deklaruan: 
“Për këtë arsye askush nuk mund të flasë për zbatim në mënyrë prapavepruese 
të drejtës materiale, kur një person është dënuar, madje edhe me vonesë, në 
bazë të rregullave që ekzistonin në kohën e kryerjes së veprës.” Vlerësimi i 
pajtueshmërisë me Nenin 7 fillon me pyetjen se cilat rregulla, sipas ligjit të 
brendshëm apo ndërkombëtar, i rregullonin aktet nën hetim në kohën kur këto 
akte janë kryer? Kjo nuk fillon me deklarimin se ka një aplikim në mënyrë 
prapavepruese të ligjit, sepse statuti është miratuar dukshëm pas ndodhjes së 
ngjarjeve.

21. Për më tepër, është e rëndësishme që të kujtojmë se në çështjet e mëparshme 
në lidhje me rregullat e zbatueshme për krimet ndërkombëtare Gjykata ka 
miratuar një standard ku kërkon që veprat e përcaktuara me ligj të jenë të 
akesueshme dhe të parashikueshme në mënyrë të mjaftueshme.

22. Konkluzioni i fundit i Gjykatës në çështjen konkrete ishte se arsyetimi i 
gjykatave të brendshme nuk ishte i mjaftueshëm “për ta bërë Gjykatën të 
kuptojë se në çfarë baze gjykatat vendase arritën në përfundimin se në vitin 
1953 se partizanët Lituanezë përbënin një pjesë të rëndësishme të grupit 
kombëtar.” Është interesante, pasi vetë Gjykata ngre një dyshim për qasjen e 
saj të kufizuar në interpretimin e fjalëve “pjesërisht” (shih pikën 17 më lart). 
Për më tepër, Gjykata pranon se “argumenti i kërkuesit nuk është pa peshë, 
që do të thotë se veprimet e tij, dhe ata të MGB, kishin për qëllim shfarosjen 
e partizanëve si një grup i veçantë dhe në mënyrë të qartë i identifikueshëm, 
karakterizuar nga qëndresa e armatosur ndaj pushtetit sovjetik “(shih 
paragrafin 182 të aktgjykimit). Ky qëndrim i fundit nga Gjykata është 
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veçanërisht i habitshëm. A do të thotë kjo se gjykata i pranon vrasjet arbitrare 
të luftëtarëve, duke supozuar se partizanët ishin luftëtarë, apo se pranon vrasjet 
jashtëgjyqësore? Në çëshjten Kononov, duke iu referuar jurisprudencës së 
saj, Gjykata vuri në dukje parimin shkak kujdes në Nenin 2. Duke pasur 
parasysh kontekstin dhe shkallën e akteve të shfarosjes së kombeve baltike 
nga strukturat represive sovjetike pas Luftës së Dytë Botërore, nuk ka asnjë 
dyshim se hetimet dhe ndjekjet penale mund të iniciohen për krimet kundër 
njerëzimit apo genocidin (në lidhje me ngjarjet në Lituani, shiko paragrafin 62 
të vendimit). Në këtë kontekst, është veçanërisht i çuditshëm fakti se Gjykata 
i jep peshë argumentit se vrasja arbitrare e personave që i rezistuan pushtetit 
sovjetik ishte, në natyrën e konfrontimit politik.

23. Duke iu kthyer arsyetimit të gjykatave vendase të cilat, sipas mendimit të 
shumicës, nuk i plotësojnë standardet e Nenit 7. Gjykata e Apelit, e cila kishte 
juridiksion përfundimtar mbi faktet, ka deklaruar se atribuimi i partizanëve 
Lituanezë, nga gjykata e shkallës së parë, një grupi politik vetëm ishte relativ 
dhe jo i sakta. Gjykata e Apelit vendosi se, për shkak të shtypjes masive 
të kombit Lituanez, “partizanët Lituanezë mund t’i atribuohet jo vetëm 
grupimeve politike, por edhe  kombëtare dhe etnike, që do të thotë, grupimeve 
të renditura në Konventën e Gjenocidit” (shih paragrafin 36 të vendimit). 
Gjykata e Lartë, e cila nuk ka pasur kompetencë mbi faktet e çështjes, nuk 
e hodhi poshtë interpretimin e nenit 99 të Kodit Penal dhe aplikimin e tij 
në mënyrën e realizuar nga Gjykata e Apelit. Ajo shpjegoi më tej historinë 
legjislative të nenit 99 dhe interpretimin e tij. Gjykata e Lartë u shpreh se ky 
nen duhet të lexohet në dritën e Ligjit të 9 Prillit 1992 “Mbi Përgjegjësinë për 
Gjenocidin ndaj banorëve të Lituanisë”, ligj i cili kishte marrë fjalë për fjalë 
përkufizimin e gjenocidit nga Konventa e 1948. Më e rëndësishmja, Gjykata e 
Lartë  ka sqaruar se përfshirja expressis verbis e grupeve sociale dhe politike 
në nenin 99 nuk kishte për qëllim të zgjeronte përkufizimin e genocidit të 
Ligjit të vitit 1992 (shih paragrafin 38 të vendimit). Ky është një zhvillim 
krejtësisht i kuptueshëm legjislativ, duke pasur parasysh se si regjimi sovjetik 
kishte shënjestruar kombin Lituanez. Ai identifikonte grupet politike dhe 
sociale aktive ekzistuese brenda kombit dhe që përbënin themelin e tij. Unë 
duhet të theksoj se grupet brenda kombit siç janë identifikuar nga legjislatura 
Lituaneze në nenin 99 i korrespondojnë grupeve të identifikuara në planin e 
detajuar e regjimit sovjetik për të shkatërruar rezistencën kombëtare kundër 
pushtimeve të huaja. E gjithë kjo i është shpjeguar Gjykatës nga Qeveria 
në vërejtjet e saj (f. 9-13), dhe është e qartë nga arsyetimi i gjykatave të 
brendshme, veçanërisht ai i Gjykatës Kushtetuese. Kjo e fundit në veçanti 
theksoi se “veprimet e kryera gjatë një periudhe të caktuar ndaj grupeve të 
caktuara politike dhe sociale të banorëve të Republikës së Lituanisë mund të 
konsiderohen se përbëjnë gjenocid, nëse veprime të tilla me kusht që kjo të 
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provohet kishin për qëllim shkatërrimin e grupeve që përfaqësonin një pjesë 
të rëndësishme të kombit lituanez dhe shkatërrimi i të cilëve do të kishte një 
impakt në mbijetesën e të gjithë kombit lituanez”

24. Prandaj është e qartë se kufizimi i analizës së çështjes konkrete në grupet 
politike, në mënyrë të izoluar nga koncepti i një grupi kombëtar, është një 
qasje e rreme në kontekstin e ngjarjeve të pasluftës në Lituani. Shumica 
ka zgjedhur që të shohë ngjarjet në Lituani dhe vrasjen e dy partizanëve 
brenda një konteksti të ngushtë ideologjik. Kjo shtrembëron atë që gjykatat e 
brendshme Lituaneze në të vërtetë kanë bërë. 

25. A mund të kishte parashikuar aplikanti në mënyrë të mjaftueshme se ai ishte 
i përfshirë në kryerjen e një krimi të rëndë në vitin 1953? Faktet konkrete 
konfirmojnë që ai ishte i angazhuar për të luftuar dhe zhdukur organizatat 
e fshehta nacionaliste. Faktet përshkruajnë shfarosjen e shpejtë të të gjithë 
banditëve. Ata nuk tregojnë një hetim për aktivitete të caktuara kriminale dhe 
sjelljen e të dyshuarve para gjykatave (shih paragrafët 18-19 të aktgjykimit). 
Unë besoj se argumenti i kërkuesit para Gjykatës së Apelit është me interes. 
Ai nuk provoi se vrasja e dy partizanëve ishte një akt i rastësishëm. Të jetë se 
si të jetë, këto pyetje të faktit dhe interpretimi i së drejtës së brendshme nuk 
janë çështje për Gjykatën Evropiane. Gjykata ka deklaruar qartë se “në parim, 
nuk është detyrë e saj të zëvendësojë veten me juridiksionet e brendshme. 
Është kryesisht detyrë e autoriteteve kombëtare, sidomos gjykatave, për 
të zgjidhur problemet e interpretimit të legjislacionit të brendshëm. Kjo 
vlen edhe kur legjislacioni i brendshëm i referohet rregullave të së drejtës 
së përgjithshme ndërkombëtare ose marrëveshjeve ndërkombëtare. Roli i 
Gjykatës është i kufizuar në përcaktimin nëse efektet e një interpretimi të tillë 
janë në përputhje me Konventën (shih Waite dhe Kenedi k. Gjermanisë [GC], 
nr. 26083/94, § 54, ECHR 1999 deri në I).” Megjithatë në paragrafët 181 dhe 
184 të këtij vendimi Gjykata ri-interpreton ligjin e brendshëm Lituanez dhe 
konkluzionet e Gjykatës Kushtetuese.

Konkluzione
26. Gjykata është përballur me një çështje komplekse si në aspektin historik dhe 

atë ligjor. Është e vërtetë se disa nga arsyetimet e gjykatave të brëndshme 
mund të kishin qënë më të qarta. Megjithatë, Gjykata ka dhënë dhe duhet 
të japë një marzh për zhvillimin e jurisprudencës kombëtare në arsyetimet e 
gjykatave të brëndshme. Roli i Gjykatës nuk është formimi i një pikëpamje të 
re për qëllimin e dispozitave të Konventës së 1948, nga ai i interpretuesve të 
parë të Konventës në sistemin ligjor ndërkombëtar. 

27. Më gjerësisht ndërkohë që është e vërtetë se Gjykata i ka kushtuar vitet e 
fundit rëndësi të veçantë parimeve të Nenit 7 dhe çështjeve, pyetje të mëdha 
ekzistojnë akoma. Në çështjen konkrete, Gjykata nuk po përballet vetëm me 
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të drejtat e kërkuesit, por gjithashtu e gjen veten në qëndër të një procesi 
social kompleks në një shoqëri që kërkon rivendosjen e së vërtetës për të 
kaluarën dhe për ngjarjet e dhimbshme. Kombet e Bashkuara kanë punuar në 
problemin e dhunimeve të të drejtave të njeriut në masë, dhe kanë përcaktuar 
një numër parimesh të cilat janë të domosdoshme për paqen në çdo shoqëri e 
cila po kalon përmes tranzicionit historik kompleks (shi raportet e Ekspertëve 
të Pavarur,  E/CN.4/2005/102/Add.1). Ndërkohë që ruhet standardi i rregullit 
të ligjit që Neni 7 parashikon, është veçanërisht e rëndësishme për Gjykatën, 
në nivelin e prezantimit të fakteve dhe zgjedhjes së metodologjisë dhe 
problematikës, të udhëhiqet nga këto parime qe të drejtojnë te e drejta e së 
vërtetës dhe ndalimi i pandëshkueshëmërisë. 

MENDIMI I PAKICËS I GJYQTËRËVE SAJÓ, 
VUČINIĆ AND TURKOVIĆ

Në këndvështrimin e vendimit të Gjykatës Kushtetuese të 18 Marsit 2014 
(shih paragrafin 56-63 të vendimit), ne konsiderojmë se mjetet korrigjues ishin 
të disponueshëm. Nëse kërkuesi konsideron se vendimi i Gjykatës Kushtetuese 
nuk është zbatuar, dhe që ai nuk kishte asnjë mjet për zbatimin e tij, atëherë ai 
është i lirë që të kërkojë një mjet rregullues duke paraqitur një ankesë bazuar në 
Konventë për këtë mosekzekutim. 

Kërkesa, duhet të refuzohet sipas Nenit 35 §§ 1 dhe 4 të Konventës. 
Gjykata kishte mundësinë për t’iu referuar asaj që ndodhi në periudhën 

sovjetike, dhe në të cilën kërkuesi ishte pjesëmarrës, me dashje. Ndërmjet kësaj 
çështje, Gjykata e ka shmangur bërjen e një gjëje të tillë, ku në vënd të kësaj 
ka preferuar të arrijë në përfundimin se kërkuesi ishte dëmtuar nga dënimi për 
genocid nga gjykatat lituaneze. Rruga e vetme për këtë përfundim ka qenë qasja 
tepër formale e Gjykatës për t’i parë partizanët vetëm përmes lenteve të një 
“grupi politik “ dhe duke e përfunduar analizën e saj atje. Dështimi i saj për 
t’u angazhuar në mënyrë kuptimplote me arsyetimin e gjykatave kombëtare mbi 
rolin e partizanëve në mbrojtjen e kombit Lituanez është i dhimbshëm.

MENDIMI I PAKICËS SË GJYQTARIT POWER-FORDE

Analizat e mia mbi këtë çështje i kam ndarë me një mendim pakice.
Megjithatë dua të shtoj çështjet e mëposhtme.
Ka shume persona që refuzojnë që politika e Stalinit ishte genocidiale si 

ideologji, me qëllim dhe mënyrë ekzekutimi ashtu siç ishte politika e ndjekur nga 
Hitleri dhe bashkëpunëtorët e tij nazistë. Të dy regjimet totalitare nxitën dhunë 
politike përtej limiteve, në terma të jetëve njerëzorë, shkatërrimi i “programit” 
të Stalinit “Mposhtja e një katastrofe tjetër në historinë Evropiane, madje dhe 
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Luftën e Dytë Botërore” është vendosur nga gjykatat e brëndshme në këtë çështje 
se kërkuesi në mënyrë aktive dhe me dashje ekzekutoi politikën Staliniste që 
funksiononte në Lituani. Katër kërkesat e veprës penale të genocidit sipas të 
drejtës ndërkombëtare ishin plotësuar, - (i) Qëllimi (ii) Për të shkatërruar (iii) 
pjesërisht (iv) një grup të mbrojtur. Që të akuzojë dhe dënohej për genocid- duhet 
të konsiderohej nëse kjo kishte qënë e parashikueshme nga kërkuesi (në rast të 
ndryshimit të regjimit sigurisht!) duke qënë se genocidi ishe i njohur, në mënyrë 
të qartë, si një krim sipas të drejtës ndërkombëtare në kohën e  pjesëmarrjes së tij 
në vrasjen e partizanëve. 

MENDIMI I PAKICËS SË GJYQTARIT KŪRIS

1.  Pikëpamjet e mia mbi meritat e çështjes janë shprehur në mendimin e përbashkët 
të pakicës të gjyqtarëve Villiger, Poëer-Forde, Pinto de Albuquerque dhe unë. 
Këtu, unë dua të zgjeroj një një aspekt shtesë të çështjes.

2.  Një argument i shumicës, mbi të cilin bazohet e gjithë konstatimi i shkeljes së 
nenit 7 të Konventës, duhet të veçohet në mënyrë të veçantë. Në fakt, ai është 
argumenti. Pa atë arsyetimi do të kishte çuar në një përfundim e kundërt.
Ky argument është i përcaktuar në paragrafin 179 të vendimit, ku thuhet 

(theks i shtuar):
“ Gjykata më pas i kthehet interpretimit të krimit të genocidit nga Gjykatat 

Lituaneze në çështjen e kërkuesit. Ajo vë në dukje se trupi gjykues e shpalli 
fajtor kërkuesin e akuzuar nga prokurori, pra, fajtor për gjenocid ndaj partizanëve 
Lituanezë, si anëtarë të një grupi të veçantë politik (shih paragrafët 29 dhe 31 
më lart). Gjykata e Apelit, nga ana e saj, riformuloi dënimin e kërkuesit, duke 
mbajtur qëndrimi se atribuimi i partizanëve Lithuanezë, si pjesëmarrës në 
qëndresën e armatosur ndaj fuqisë pushtuese, ne një grup të veçantë “politik”, 
ishte vetëm “relativ/i kushtëzuar dhe jo shumë i saktë”. Për gjykatën e apelit, 
partizanët Lituanezë kishin qenë edhe “përfaqësues të kombit të Lituanisë, pra, 
grupit kombëtar” (shih paragrafët 35 dhe 36 in fine më lart). Megjithatë, Gjykata 
e Apelit nuk shpjegoi se çfarë do të thoshte nocioni “përfaqësues”. Gjithashtu 
as nuk dha shumë të dhëna historike ose faktikë për mënyrën se si partizanët  
Lituanezë përfaqësonin kombin Lituanez. As mburoja specifike e partizanëve 
lidhur me grupin “kombëtar” nuk u interpretua nga Gjykata e Lartë. Gjykata 
e Lartë, e cili pranoi se ankuesi ishte “dënuar për përfshirje në zhdukjen fizike 
të një pjesë të banorëve Lituanezë të cilët i përkisnin një grupi të ndryshëm 
politik”, thjesht vërejtji se në 1944-1953 qëndresa e armatosur kundër regjimit të 
Bashkimit Sovjetik  lufta partizane u zhvillua në Lituani (shih paragrafët 39 dhe 
40 më lart).”
3. Për të filluar, ky përshkrim i konkluzioneve nga gjykatat kombëtare thekson 

një deklaratë të vetme nga Gjykata e Lartë, sikur kjo e fundit të mos ketë 
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bërë asnjë vërejtje tjetër (krahasoni paragrafët 38-40 të vendimit). Kjo 
paraqitje e qëndrimit të Gjykatës së Lartë është selektive dhe, për këtë arsye, 
shtrembërim i fakteve. Gjithashtu, duhet të jemi të ndërgjegjshëm se Gjykata 
e Lartë është thjesht një Gjykatë Kasacioni. Si e tillë, ajo mund të miratojë, 
apo kundërshtojë përfundimet e Gjykatës së Apelit. Në rastin konkret, 
konkluzionet e kësaj të fundit u aprovuan. Nëpërmjet keqinterpretimeve të 
mësipërme, sidoqoftë, përfundimet e arsyetuara të Gjykatës së Apelit kanë 
dalë sikur janë të parëndësishme. Është në gjykimin e Gjykatës së Apelit, dhe 
jo atë të Gjykatës së Lartë, cilësimi juridik i veprave të kërkuesit.

4.  Arsyetimi në paragrafin 179 të vendimit tregon se, në mënyrë që të 
përmbushin testin e Gjykatës, gjykatat kombëtare duket se e kanë zgjeruar në  
një formulim të qartë mbi rolin (“mantel i veçantë”) i partizanëve Lituanezë si 
“përfaqësues” të kombit Lituanez. Sipas shumicës, në mënyrë që të plotësohet 
ky test, “shumë shkaqe historike dhe faktike” duhet të kishte siguruar. Me 
fjalë të tjera, në mënyrë që mos konstatohej shkelje e Konventës, shumica, 
do e konsideronte të pranuar, nëse Gjykatat Lituaneze do të shpjegonin në 
mënyrë të qartë “se çfarë do të thoshte nocioni ‘përfaqësues”.
Një gjë e tillë nuk ishte e qartë në vetvete. Kur (siç është vërejtur në, inter 

alia, paragrafi 62 i vendimit) një lëvizje partizane (me mbështetësit e saj) përfshin 
dhjetëra mijëra të rinj, prej të cilëve 20.000 u vranë, dhe kur totali i atyre të 
tjerëve të dëbuar, burgosur, e qëlluar ose torturuar deri në vdekje shprehet me 
një numër gjashtë shifror (si një provë e re që del në dritë, është vetëm në rritje), 
dhe e gjithë kjo në një komb me tre milion banorë, çfarë shpjegimi do të kishte 
mjaftuar për të kënaqur shumicën se partizanët ishin “përfaqësues të kombit”? 
Këtë pyetje shumica e la të hapur. Pyes veten në qoftë se ajo vetë mund të japë 
një përgjigje.

Gjykatat duhet të jenë të sakta dhe të qarta kur përshkruajnë dhe vlerësojnë 
veprimet e të pandehurit. Ato duhet të jenë po aq të qarta kur përshkruajnë historinë 
e një kombi? Unë nuk besoj  një gjë të tillë. Kjo Gjykatë është vetë në kohë të 
caktuara shumë lakonike, kur bëhet fjalë për përshkrimin e fakteve historike, për 
mirë ose për keq. Në fund të fundit, një gjykim nuk është një seminar universitar 
në histori, dhe vendimi nuk është një enciklopedi.

Në çështjen konkrete, Gjykata është marrë me faktet të cilat janë evidente. 
Është e qartë se kombi Lituanez i pushtuar nuk e përqafoi krahë hapur me gëzim 
pushtimin. Është e qartë se represionet ndaj Lituanezëve nga ana e regjimit 
pushtues ishin në një shkallë masive. Është e qartë se rezistenca ndaj pushtimit 
ishte në shkallë vendi. Është e qartë se partizanët ishin maja e kësaj rezistence. 
Është e qartë që ata ishin të gëzuar, të paktën deri sa rezistenca u shtyp, nga 
mbështetja e gjerë nga popullata. Është e qartë se qëllimi i tyre kryesor, një 
Lituani e pavarur, ishte edhe qëllimi kryesor i kombit Lituanez. Dhe është e 
qartë se duke kryer funksionin e mbrojtësve të pavarësisë, megjithatë joreale, 
perspektivat e tyre për sukses në atë kohë, lëvizja partizane përfaqësonte trupin 



374

dhe frymën e kombit Lituanez. Si e tillë, partizanët kanë qenë një pjesë thelbësore 
dhe emblematike e atij kombi.

A e kanë formualuar një gjë të tillë Gjykatat kombëtare? A do të kishte ndonjë 
kuptim në shoqërinë në të cilën është vendosur çështja penale kundër kërkuesit?

Unë besoj se çdo shpjegim i tillë do të ishte i tepërt. Këto fakte janë të njohura 
për çdo nxënës shkolle në atë shoqëri. Është e vërtetë, se këto fakte nuk janë 
të njohura domosdoshmërish në Strasburg, por në këtë rast ky është problem i 
Strasburgut.

Që kur kjo gjykatë kërkon që një gjykatë kombëtare, e cila jep vendimin e saj 
në një shoqëri të veçantë për anëtarët e asaj shoqërie, duhet të sigurojë në mënyrë 
të qartë “shkaqe historike dhe faktike”, për sa i përket fakteve që janë të dukshme 
për këtë shoqëri? Pyetja është edhe më legjitime në lidhje me faktet historike të 
cilat janë bërë shkaku i traumave të gjatë të qëndrueshme të një kombi. Deri më 
tani, parimi që nuk kërkohet për të provuar fakte të dukshme, nuk është vënë në  
dyshim nga kjo Gjykatë. Si është e mundur sed quid in infernos dicit është bërë 
tashmë metodologji interpretimi e Konventës dhe, kështu, pjesë e jurisprudencës 
së Gjykatës?
5.  Megjithatë, faktet janë aty. tTë dhënat statistikore të plota janë siguruar nga 

Qeveria e paditur, dhe janë reflektuar edhe në vendimin e Gjykatës Kushtetuese, 
siç citohet nga kjo Gjykatë. Vlerësimi i thelbit të rolit të partizanëve “është 
i pranishëm atje, gjithashtu.” Edhe shumica e cila nuk e konsideronte që 
partizanët në të vërtetë “përfaqësonin” kombin lituanez, nuk e ka vënë në 
pikëpyetje deklaratën e Gjykatës së Lartë se “rezistenca e armatosur e vendit 
kundër regjimit pushtues sovjetik - Lufta partizane - u zhvillua në Lituani”. 
Nëse ka pasur “një luftë partizane”, atëherë çfarë nuk është vendosur?
Nëse dikush dëshiron të shqyrtojnë një përshkrim më të hollësishëm dhe 

një analizë të asaj që po ndodhte në Lituani (si dhe në shtetet e tjera baltike) 
në vitet 1940 dhe 1950 dhe çfarë, në të vërtetë, ishte karakteri “përfaqësues” e 
partizanëve të kombit lituanez, atëherë ajo nuk i përket vendimeve të gjykatave 
kombëtare (ose ndërkombëtare)  që të ndjekin studimet.

6. Nuk është kjo premisë e lëkundur dhe artificiale, dmth që gjykatat kombëtare, 
duke qenë tepër të ngjeshura për sa i përket “si” partizanët “e përfaqësonin” 
popullin Lituanez, nuk mund të vërtetonin që partizanët “përfaqësonin” kombin 
Lituanez, se e gjithë linja e arsyetimit që çon në shkelje të Konventës është e 
bazuar.

Kjo thjesht nuk është bindëse.
7. Jo më pak e rëndësishme është metodologjia e përdorur në çështjen konkrete 

që mbart me vete rrezikun që ajo mund të implementohet në çështjet e 
ardhshme. Ky është një njoftim paralajmërues për gjykatat kombëtare dhe 
qeveritë e paditura, pasi kjo është një çështje e Dhomës së Madhe, dhe për 
këtë arsye përbën precedent.
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8.  Gjykatat në kullat e tyre të fildishta merren me ligj. Por jo vetëm kaq. Më e 
rëndësishmja, ata merren me drejtësinë njerëzore. Nuk ka dyshim, që duhet 
të jetë drejtësia poshtë ligjit. Por, kur të kërkoni për drejtësi sipas ligjit, duhet 
parë në zemër të çështjes, dhe jo grindje për çikërrima e mënyrë që ato të 
bëhen vendimtare, edhe nëse nuk janë të tilla në mënyrë të qartë. Kjo është 
pikërisht ajo që ka ndodhur në paragrafin 179 të vendimit dhe në këtë mënyrë 
në të gjithë çështjen.

9.  Rreth të njëjtës kohë që kërkuesi ishte i zënë me operacione kundër 
partizanëve, dikush ka parë në zemër të çështjes. Archibald MacLeish, një 
poet dhe ish bibliotekar i madh i Kongresit, shkroi në librin e tij “Ushtarët e 
rinj të vdekur nuk flasin”

“Ushtarët e vdekur të rinj nuk flasin.
Megjithatë, ata janë dëgjuar në shtëpitë që ende: nuk i ka dëgjuar ata?
Ata kanë një heshtje që flet për to natën dhe kur ora troket.
Ata thonë: Ne ishim të rinj. Ne kemi vdekur. Na mbani mend.
Ata thonë: Ne kemi bërë atë është e mundur, por deri sa të përfundohet kjo 

quhet e parealizuar.
Ata thonë: Ne kemi dhënë jetën tonë, por deri sa të përfundohet askush nuk 

di për çfarë i dhamë jetët tona.
Ata thonë: Vdekjet tona nuk janë tonat: ato janë tuajat, ata do të qëndrojnë në 

varësi se çfarë ju bëni.
Ata thonë: Nëse jetët tona dhe vdekjet tona ishin për paqe dhe një shpresë të 

re ose për asgjë nuk mund të themi, je ti ai që duhet të thojë këtë.
Ne ju lëmë juve vdekjet tona. Për t’u dhënë atyre kuptim.
Ne ishim të rinj, thonë ata. Ne kemi vdekur; na kujtoni.”

10. Kjo tingëllon si një urdhër. Ndaj Gjykatave, gjithashtu. Ndaj kësaj Gjykate 
në veçanti, duke pasur parasysh rëndësinë e saj si “ndërgjegjja e Evropës”.
Për shkak se ajo është kjo Gjykatë e cila tashmë është ngarkuar me dhënie 

kuptim në fundtë vdekjes së tyre.
Dhe akoma çfarë kuptimi i kemi dhënë vdekjes së tyre nga ky vendimi i 

mjerueshëm?
“Pjesa tjetër është heshtje.”



Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut

SEKSIONI I DYTE

ÇËSHTJA LAURUS INVEST HUNGARI KFT DHE 
CONTINENTAL HOLDING CORPORATION 

KUNDER HUNGARISË DHE 5 APLIKIME TË TJERA

VENDIM

Nr. Kërkesës 23265/13
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Gjykata Evropiane e te Drejtave te Njeriut, mbledhur në 8 Shtator 2015 në 
Dhome e përbërë nga:

Guido Raimondi, Kryetar, 
Işıl Karakaş, 
András Sajó, 
Nebojša Vučinić, 
Helen Keller, 
Egidijus Kūris, 
Roberto Spano, gjyqtarë, 
dhe Abel Campos, Kancelar i Seksionit,
Duke pasur parasysh aplikimet e mësipërme të depozituara më 4, 5 dhe 8 

prill 2013.
Duke pasur parasysh vendimin e datës 19 nëntor 2013 për t’u bashkuar me 

aplikimet,
Duke pasur parasysh vërejtjet e paraqitura nga Qeveria e paditur dhe 

vëzhgimet ë paraqitura nga aplikantët,
Pas shqyrtimit, u vendos si në vijim:

FAKTET
1. Një listë e kandidatëve është e përcaktuar në shtojcë.

Qeveria hungareze (“Qeveria”) u përfaqësua nga Z. Tallódi, Agjenti, Ministria 
e Drejtësisë.

A. Rrethanat e çështjes
2.  Faktet e çështjes, siç janë paraqitur nga palët, mund të përmblidhen si më 

poshtë.
3.  Kompanitë aplikante ishin të përfshira në zhvillimin dhe operimin e qëndrave 

argëtuese, lojrave elektronike të fatit (slot machines) dhe lojrave të tjera në 
Hungari.

4.  Në vitin 2012 Parlamenti miratoi Ligjin nr. CXLIV të vitit 2012 (“Ndalimi 
i Lojrave Elektronike”) duke kufizuar aktivitetet që kishin lojra elektronike 
dhe duke mbyllur funksionimin lojrave të fatit, përveç në tre kazino që kanë 
koncesione për të organizuar lojra kumari.

5.  Sipas ankuesve, një shpjegimi i shkurtër i ligjit që ndaloi lojrat jep pak njohuri 
për qëllimin dhe arsyetimin prapa legjislacionit. Ndërsa ajo ndalon lojrat 
elektronike të fatit, ajo shprehimisht lejon kazinotë ekzistuese për të operuar 
në këto lojra. Ligji gjithashtu lejon lotaritë, salla Bingo, kartat “gërvisht dhe 
fito” dhe lojra të tjera fati. Ankuesit deklaruan se kohët e fundit, qeveria ka 
inkurajuar efektivisht në mënyrë të parregulluar rritjen e lojrave të fatit në 
internet si një burim të të ardhurave tatimore për Hungarinë.
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6.  Ligji nuk ka ofruar për palët e interesuara rrugë ligjore për tu dëgjuar, ankuar 
apo për të kundërshtuar revokimin e licencave përkatëse për të operuar në këto 
lojra. Ndalimi u prezantua në mënyrë të përshpejtuar dhe nuk u parapri nga 
një konsultim publik. Revokimi i licencave të ankuesve ka ndodhur brenda 
15 ditëve nga publikimi i njoftimit të parë të idesë në shtypin hungarez. 
Projektligji për Ndalimin e Lojrave Elektronike u prezantua më 1 tetor 2012 
dhe u votua të nesërmen, më 2 tetor 2012. Ai u shpall më 9 tetor dhe hyri në 
fuqi më 10 tetor 2012.

7.  Gjithashtu, partitë parashtruan se sipas Ligjit nr. XXXIV të vitit 1991 (“Ligji 
për Bixhozin”), funksionimi i lojrave të bixhozit në sallat e lojrave në Hungari 
ishte një aktivitet tregtar i lirë, i mbikëqyrur nga organet tatimore dhe subjekt 
i gjobave të mëdha për çdo shkelje të pajtueshmerisë. Parakusht i vetëm sipas 
këtij ligji ishte marrja e licencës nga autoriteti përkatës për funksionimin e çdo 
salle ku kishte lojra elektronike. Përveç liçencës së operimit të përgjithshëm, 
një licencë e veçantë ishte e nevojshme për secilën lloj loje. Aplikantët kishin 
në posedim licenca dhe leje të lidhura të operimit pa afat, që i nënshtrohen 
rishikimit vjetor për të vlerësuar operimin sipas ligjit të këtyre lojrave.

8.  Deri në vitin 2010, ishin dhënë një total prej 1,270 liçencash të operimit në 
Hungari. Lejet e klasës së dytë (dy makineri për lokal) operonin në bare dhe pube, 
ndërsa licença e klasit të “nivelit të lartë” (më shumë se njëzet makineri për sallë), 
ishin vendosur shpesh dhe në qendrat e mëdha tregtare në zonat urbane.

9. Nga data e paraqitjes së aplikimeve, janë vendosur në Budapest, Tropicana 
Casino me pronar shtetin dhe Las Vegas Casino e cila është private, dhe një 
tjetër në Sopron, e cila është  në bashkëpronesi të shtetit. Të ardhurat e këtyre 
kazinove nga makinat e tyre elektronike (slot) janë rritur me 500-800% pas 
ligjit për ndalimin e lojrave elektronike.

10. Më 1 nëntor 2011 Kuvendi ndryshoi ligjin për kumarin me ligjin nr. CXXV të 
vitit 2011, i cili ndër të tjera i kërkon operatoreve të lojrave elektronike për të 
kaluar makineritë që e kane bazën në internet me një kosto prej rreth 10,000 
euro për makineri. Pajtueshmeria me ligjin e ri kërkon nga operatorët për 
të investuar disa qindra milionë forinta hungareze. Kjo dhe legjislacioni ka 
rritur ndjeshëm taksat duke bërë që shume operatorë të mbyllin sallat e tyre 
per tu tërhequr nga  aktiviteti.

11. Kompanitë e aplikuesve parashtruan se në bazë të këtyre akteve, ata janë të 
sigurt se nuk mund të vazhdojnë të operojnë, pavarësisht se kanë dalë rregullat 
e reja dhe liçencat e tyre nuk janë shfuqizuar. Përballë këtyre zhvillimeve 
legjislative, Ligji per Ndalimin e Lojrave Elektronike efektivisht falimentoi 
bizneset e tyre.

12. Më 4 tetor 2013, Gjykata Kushtetuese hodhi poshtë dy ankesa që konsideronin 
ligjin e mësipërm si antikushtetues.
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13. Ndërkaq, më 16 maj të vitit 2013, pesë kërkuesit ngritën një padi për dëmet 
kundër shtetit duke pretenduar se shteti i detyrohej atyre së bashku 8 miliardë 
forinta hungareze për shkak të një shkelje të pretenduar të ligjit të Bashkimit 
Evropian (BE) nga ligjvënesi kombëtar që efektivisht ka privuar ata nga 
bizneset e tyre.

14. Në procesin gjyqësor që pasoi, më 13 shkurt 2014, Gjykata e Lartë e Budapestit 
pushoi gjykimin dhe kërkoi një mendim paraprak nga Gjykata e Drejtësisë e 
Bashkimit Evropian (GJED), në lidhje me tatimin e lojërave të fatit dhe ligjin 
e Ndalimit të Lojrave të Fatit.

15. Pyetjet e ngritura nga Gjykata e Lartë e Budapestit ishin:

“... 8.  A është ky legjislacion diskriminues sipas normave të Bashkimit Evropian 
nëse ai ndalon në mënyre të mejëhershme dhe efektivisht përdorimin e lojrave 
elektronike në sallat e argëtimit pa i dhënë mundësi operatoreve të këtyre 
lojrave të marrin kompensim apo të kenë një periudhë kohe të nevojshme për 
përshtatjen e në të njëjtën kohë duke vendosur monopol për lojrat elektronike 
në kazinotë e mëdha?

10. Nëse pyetja 8 e ka përgjigjen pozitive, çfarë kritere duhet që të marrë parasysh 
gjykata kombëtare për të përcaktuar nëse kufizimi ishte i nevojshëm, i 
përshtatshëm dhe proporcional?

11. Nëse pyetja 8 ka përgjigje pozitive a duhet të merren parasysh parimet e 
përgjithshme të ligjit në lidhje me kufizimet e bëra nga një Shtet Anëtar dhe 
për dhënien e periudhës së përshtatjes? A duhen marrë në konsideratë në këtë 
rast të drejtat themelore si e drejta për pronë dhe ndalimi i privimit të së drejtës 
për pronë në rastin kur nuk jepet kompensim dhe nëse po në ç’menyrë? 

15. A është parimi i së drejtës së BE-së i zbatueshëm sipas të cilit Shtetet Anëtare 
janë të detyruara të paguajnë kompensim e individëve për demtim që rezulton 
nga shkeljet e ligjit të BE-së që i takon Shteteve Anëtare gjithashtu kur Shteti 
Antar ka sovranitet në zonën për të cilën ligji rregullon? Në një rast të tillë, 
a shërbeje si një udhëzues të drejtat themelore dhe parimet e përgjithshme të 
ligjit që rrjedhin nga traditat e përbashkëta kushtetuese të shteteve antare?”

16.  Më 11 Qershor 2015 Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian (Dhoma) 
dha vendimin. Gjykata vendosi, si më poshtë:

“1.   I takon gjykatës kombëtare të vendosë nëse legjislacioni kombëtar i cili 
rrit taksën e sheshtë pesëfish dhe vendos një taksë të re proporcionale 
për këtë biznes ka kufizuar ose jo lirinë e dhënies së shërbimit të 
lojrave elektronike të fatit duke e ndaluar, kufizuar apo e bërë më pak 
tërheqëse ushtrimin e lirisë për dhënien e këtij shërbimi.

Legjislacioni i cili nuk jep periudhë përshtatje dhe nuk ofron mundësi 
kompensimi për operatoret e lojrave, shkel lirinë e dhënies së këtij shërbimi sipas 
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nenit 56 të TFBU (Traktati për Funksionimin e Bashkimit Evropian). Kufizime 
të tilla mund të ndodhin vetëm nëse pas analizimit të interesit të përgjithshëm 
publik mund të dilet në përfundim nga shteti anëtar se: ligji ndjek qëllimet e 
parandalimit të varësisë ndaj bixhozit të popullsisë dhe të rinjtë, ka për qëllim 
uljen e aktivitetit kriminal që lidhet shpesh me bixhozin apo ka për qëllim që 
nëpërmjet taksave të rritet buxheti. Këto qëllime ligji i ndjek sistematikisht dhe 
rregullisht. Ky ligj nuk duhet të vijë në kundërshtim me legjislacionin evropian.

3.  Kufizimet e lirisë për të ofruar shërbime të cilat mund të rezultojnë 
nga legjislacioni kombëtar si ai në fjalë në procedimin kryesor mund 
të justifikohen vetëm me arsye në interes të publikut, nëse gjykata 
kombëtare gjen, pas një vlerësimi të përgjithshëm të rrethanave mbi 
miratimin dhe zbatimin e këtij legjislacioni:

- Se ai në fakt ndjek, në radhë të parë, objektivat që lidhen me mbrojtjen 
e konsumatorit kundër varësisë nga kumari dhe parandalimin e veprimtarive 
kriminale dhe mashtruese të lidhura me lojërat e fatit; fakti që një kufizim në 
aktivitetet e lojërave të fatit sjell përfitime, nëpërmjet rritjes së të ardhurave 
tatimore, buxhetit të shtetit anëtar në fjalë, nuk  pengon atë kufizim duke u 
konsideruar në të vërtetë se ndjek, në radhë të parë, këto objektiva;

- Ndjek këto qëllime në mënyrë të vazhdueshme dhe sistematike, dhe
- I plotëson kërkesat që dalin nga parimet e përgjithshme të së drejtës të BE-

së, në veçanti parimet e sigurisë juridike dhe mbrojtjen e pritshmërisë të ligjshme 
dhe të drejtën e pronës.

Neni 56 i TFBE është i ndërtuar në atë mënyre që i lejon personit të dëmtuar 
të marrë dëmin që i takon nga shteti anëtar që e ka kryer atë vetëm në ato raste kur 
është vërtetuar se ka një lidhje të drejtpërdrejtë shkak pasojë ndërmjet shkeljes që 
ka bërë shteti si rezultat i aktivietit legjislativ dhe dëmit që ka pësuar aplikanti. 
Kjo e gjitha i lihet në dorë gjykatës kombëtare që ta vendosë.

Meqë zona e shqetësimit është brenda territorit të një shteti anëtar, kjo nuk do 
të ndikojë në përgjigjet e pyetjeve që ka parashtruar gjykata.”

17. Arsyetimi i GJED-së përmban paragrafët e mëposhtme:

11. Paragrafi 26 (3) i [Ligjit XXXIV të vitit 1991 mbi organizimin e lojërave të 
fatit “Ligji për lojërat e fatit” u ... ndryshua, me efekt nga10 tetori 2012, sipas 
pikës 5 të Ligjit CXLIV të vitit 2012 për ndryshimin e Ligjit XXXIV të vitit 
1991 për organizimin e lojërave të fatit “Ligji për ndryshimin e vitit 2012”, 
në mënyrë që t’u japë kazinove të lojrave të fatit të drejtën ekskluzive për të 
operuar në lojrat elektronike të fatit.

12. Paragrafi 8 i ligjit ndryshues të 2012 fut në Ligjin për lojërat e fatit Paragrafi 
40/A, nënseksioni 1 i cili me kusht që liçenca për funksionimin e lojrave 
elektronike të instaluara në sallat e lojrave të lëshuara para hyrjes në fuqi të 
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këtij ligj për ndryshimin do skadojnë në ditën pas asaj date dhe se organizatorët 
e lojërave të fatit do të duhet që të kthejnë këto liçenca në organet tatimore 
brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga ajo datë.

Ekzistenca e kufizimeve në liritë themelore
44. [Pyetja 8], gjykata referuese pyet nëse legjislacioni kombëtar, ligji i vitit 

2012 që solli ndryshime, i cili, pa dhënë as për një periudhë kalimtare 
apo kompensimin për operatorët e lojrave, ndaloi operimin e makinave 
elektronike, përbën një kufizim në lëvizjen e lirë të mallrave dhe lirisë për të 
ofruar shërbime, të garantuara nga ... [Neni] 56 TFBE.

51. ... Del se, ndër të tjera, nga [vendim Anomar dhe të Tjerët, C 6/01, BE: C: 
2003: 446, paragrafi 75, dhe Komisioni kundër Greqisë, C 65/05, BE: C: 2006: 
673, paragrafi 53] se legjislacioni kombëtar i cili autorizon funksionimin 
dhe luajtjen e këtyre lojrave të caktuara të fatit në kazino, përbën vetëm një 
pengesë të lirisë për të ofruar shërbime.

52. Në këto rrethana, përgjigjja në pyetjen 8 është se legjislacioni kombëtar, i cili, 
pa dhënë as një periudhë kalimtare apo kompensim për operatorët e lojrave 
të fatit, dhe që ndalon përdorimin e makinave slot jashtë kazinove përbën një 
kufizim të lirisë për të ofruar shërbime të garantuara nga neni 56 TFBE.
...
Justifikimi i kufizimeve për lirinë e ofrimit të shërbimeve

54. Nga pyetjet e 3, 4, 10 dhe 11, të cilat duhet të merren parasysh së bashku, 
gjykata referuese pyet, në thelb, deri në çfarë mase mund të lejohen  kufizime 
përjashtuese nga rregulli, që mund te rezultojnë nga legjislacioni kombëtar, 
si ato në procedimin kryesor, parashikuar shprehimisht në nenet 51 i TFBE 
dhe 52 TFBE, të zbatueshme në këtë fushën në bazë të nenit 62 TFBE, ose të 
justifikohen, në perputhje me jurisprudencën e Gjykatës, duke arsyetuar në 
interes të publikut.
Ekzistenca e arsyeve thelbësore në interes të publikut

56. Duhet të theksohet që në fillim se legjislacioni mbi lojërat e fatit është një 
nga fushat në të cilat ka dallime të mëdha morale, fetare dhe kulturore midis 
Shteteve Anëtare. Në mungesë të harmonizimit në nivel të BE-së, shtetet 
anëtare janë, në parim, të lira për të vendosur objektivat e politikës së tyre 
të basteve dhe lojrave dhe, kur është e përshtatshme, për të përcaktuar në 
mënyrë të detajuar nivelin e mbrojtjes së kërkuar (shih, për këtë qëllim, 
gjykimet në Dickinger dhe Omer, C 347/09, BE: C: 2011: 582, paragrafi 47, 
dhe në Digibet dhe Albers, C 156/13, BE: C: 2014: 1756, paragrafi 24).

57. Identifikimi i objektivave te ndjekura në fakt nga legjislacioni kombëtar është, 
në kontekstin e një çështjeje të përmendur në Gjykatë sipas nenit 267 TFEU, 
brenda juridiksionit të gjykatës referuese (gjykimi në Pfleger dhe të Tjerë, C 
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390/12, BE-ja: C: 2014: 281, paragrafi 47).
58 Megjithatë, duhet thënë se objektivat e deklaruar të ndjekur nga legjislacioni 

në fjalë në procedimin kryesor, përkatësisht mbrojtja e konsumatorit kundër 
varësisë ndaj kumarit dhe parandalimin e krimit dhe mashtrimit të lidhur me 
lojërat e fatit, përbëjnë arsye thelbësore në interes të publikut të afta për të 
justifikuar kufizimet mbi lojërat e fatit (shih, për këtë qëllim, gjykimet në 
Carmen Media Group, C 46/08, BE: C: 2010: 505, paragrafi 55, dhe në bast 
Stanley Ndërkombëtar dhe Stanleybet Maltës, C 463/13, BE: C : 2015: 25, 
paragrafët 48 dhe 49 dhe jurisprudenca cituar).

Proporcionaliteti i kufizimeve të nenit 56 te TFBE
62. Si pikë paraprake, duhet theksuar se zgjedhja e metodave për organizimin dhe 

kontrollin e operacionit dhe luajtja e lojërave të fatit apo bixhozit, të tilla si 
përfundimi me shtetin e një kontrate të licencimit administrative ose kufizimin 
e operimit dhe duke luajtur lojëra të caktuara në vende të liçencuara në mënyrë 
të rregullt për këtë qëllim, është brenda kufirit të diskrecionit që gëzojnë 
autoritetet kombëtare (shih vendimet në Anomar dhe të tjerët, paragrafi 88 
dhe Carmen Media Group, C 46/08, BE: C: 2010: 505, paragrafi 59).

63. Një autorizim i kufizuar i këtyre lojërave në bazë të të drejtave të veçanta 
ose ekskluzive, të dhëna ose të garantuara në pjesë të caktuara, të cilat 
kanë avantazhin e kufizimit të dëshirës për të rrezikuar dhe shfrytëzimin e 
tyre brenda kanaleve të kontrolluara, është një gjendje e justifikuar sipas 
objektivave publikë të interesit për mbrojtjen e konsumatorit dhe rendin 
publik (shih, ndër të tjera, gjykimet në Laara, C 124/97, BE: C: 1999: 435, 
paragrafi 37; Zenatti, C 67/98, BE: C: 1999: 514, paragrafi 35, dhe Anomar 
dhe të tjerë, C 01/06, BE: C: 2003: 446, paragrafi 74).

64. Kufizimet e imponuara nga Shtetet Anëtare duhet, megjithatë, të plotëso-
jnë kushtet e përcaktuara në jurisprudencën e Gjykatës në lidhje me 
proporcionalitetin e tyre, që do të thotë, të jenë të përshtatshme për të 
siguruar arritjen e objektivit të ndjekur dhe nuk shkojnë përtej asaj që është 
e nevojshme për të arritur këtë objektiv. Ajo gjithashtu duhet të kujtojë në 
lidhje me këtë se legjislacioni kombëtar është i përshtatshem për të siguruar 
arritjen e objektivit të mbështetur vetëm nëse reflekton një veprimtari për të 
arritur atë në një mënyrë të qëndrueshme dhe sistematike (shih aktgjykimin 
në HIT dhe e goditi Larix, C 176/11, BE-ja: C: 2012: 454, paragrafi 22 dhe 
jurisprudenca cituar).
...

71. ... [A] Politika e zgjerimit të kontrolluar të aktiviteteve të lojërave të fatit 
mund të konsiderohet vetëm si e qëndrueshme në qoftë se, së pari, aktivitetet 
kriminale dhe mashtruese lidhur me lojrat e fatit dhe, së dyti, varësia nga 
kumari mund të ketë qenë një problem në Hungari në ate kohë dhe mundet 
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që zgjerimi i aktiviteteve të autorizuara dhe të rregulluara të zgjidhur këtë 
problem (shih, për këtë qëllim, gjykimet në bast Ladbrokes dhe lojrave dhe 
Ladbrokes International, C 258/08, BE: C: 2010: 308, paragrafi 30; Zeturf, 
C 212/08, BE: C: 2011: 437, paragrafi 70, dhe në Dickinger dhe Omer, C 
347/09, BE: C: 2011: 582, paragrafi 67).

72.Kjo për gjykatën referuese është për të përcaktuar, kontekstin e çështjes 
para saj, nëse këto kushte janë kënaqur dhe, nëse janë të aplikueshme, nëse 
zgjerimi në fjalë është në një shkallë të tillë që të bëjë të pamundur për të 
pajtuar me objektivin frenimin e varësisë ndaj lojërave të fatit (shih, për këtë 
qëllim, gjykimi në bast Ladbrokes & Gaming dhe Ladbrokes International, C 
258/08, BE: C: 2010: 308, paragrafi 38).

73. Për këtë qëllim, gjykata referuese duhet të kryejë një vlerësim të përgjithshëm të 
rrethanave në të cilat është miratuar dhe zbatuar legjislacioni respektiv në fjalë.

Shqyrtimi i arsyetimit në dritën e të drejtave themelore
74. Për më tepër, duhet theksuar se, kur një shtet antar mbështetet në kërkesat 

thelbësore në interesin publik për të justifikuar rregulla të cilat janë 
përgjegjëse për të penguar ushtrimin e lirisë për të ofruar shërbime, arsyetimi 
i tillë gjithashtu duhet të interpretohet në dritën e parimeve të përgjithshme të 
ligjit të BE-së, në mënyrë të veçantë të drejtat themelore të garantuara tashmë 
nga Karta e të Drejtave themelore të Bashkimit Evropian ( ‘Kartës’). Kështu, 
rregullat kombëtare në fjalë mund të bien nën përjashtimet e parashikuara 
vetëm nëse ato janë në përputhje me të drejtat themelore respektimi i te cilave 
sigurohet nga Gjykata (shih, për këtë qëllim, gjykimet në ERT, C 260/89, 
BE-së: C: 1991: 254, paragrafi 43; Familia press, C 368/95, BE: C: 1997: 
325, paragrafi 24, dhe ALANDS Vindkraft, C 573/12, BE: C: 2014: 2037, 
paragrafi 125).
...
- Parimet e sigurisë juridike dhe mbrojtja e pritshmërisë së ligjshme
...

77. Në këtë aspekt, duhet të theksohet se parimi i sigurisë juridike, parimi i 
mbrojtjes së pritshmërisë së ligjshme, kërkon, ndër të tjera, se rregullat e ligjit 
të jenë të qarta dhe të sakta dhe të parashikueshme në efektin e tyre, veçanërisht 
kur ata mund të kenë pasoja negative për individët dhe ndërmarrjet (shih, për 
këtë qëllim, gjykimet në VEMW dhe të tjerët, C 17/03, BE: C: 2005: 362, 
paragrafi 80 dhe jurisprudenca cituar, ASM Brescia, C 347/06, BE: C: 2008: 
416, paragrafi 69, dhe Paditësit Test në Litigation Franked Investment Group 
ardhurat, C 362/12, BE: C: 2013: 834, paragrafi 44).

78. Gjykata u shpreh gjithashtu se një tregtar nuk mund të vendosi besimin se nuk 
do te ketë asnjë amendament legjislativ, por vetëm mund të vëri në dyshim 
masat për zbatimin e një amendamenti të tillë (shih, për këtë qëllim, gjykimi 
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në Gemeente Leusden dhe Holin Groep, Rastet Anëtarësuar 487/01 C dhe C 
02/07, BE: C: 2004: 263, paragrafi 81).

79. Po kështu, parimi i sigurisë juridike nuk kërkon që të mos ketë amendament 
legjislativ, përkundrazi, se legjislatura  duhet te marrë  në konsideratë situatat 
e veçanta të tregtarëve dhe të sigurojë, kur është e nevojshme, përshtatje 
për zbatimin e rregullave të reja ligjore (gjykimet në VEMW dhe të tjerët, C 
17/03, BE: C: 2005: 362, paragrafi 81, dhe Plantanol, C 201/08, BE: C: 2009: 
539, paragrafi 49, shih, për këtë qëllim, gjykimi në Gemeente Leusden dhe 
Holin Groep, Bashkangjitur 487/01 Rastet C dhe C 7/02, BE: C: 2004: 263, 
paragrafi 70).
...

84. Për sa i përket ... Ligjit për ndryshimin e vitit 2012, është e qartë nga vendimi 
për tju referuar se ai Ligj ka rezultuar, në ditën pas hyrjes së tij në fuqi, në 
revokimin e menjëhershëm të licencave për të vepruar lojra elektronike/slot 
machines në sallat e lojrave, pa dhënë një periudhë kalimtare ose kompensimin 
për operatorët në fjalë.

85.Në këtë drejtim, duhet theksuar se, kur legjislatura kombëtare revokon 
licencat që lejojnë mbajtësit e tyre për të ushtruar një aktivitet ekonomik, 
ajo duhet të japë, për të mirën e atyre bartësve, një periudhë kalimtare me 
gjatësi të mjaftueshme për të mundësuar atyre për tiu  përshtatur, apo mase 
të arsyeshme kompensimi (shih, për këtë qëllim, Gjykata Evropiane e të 
Drejtave të Njeriut, Vékony k. Hungarisë, nr. 65681/13, §§ 34 dhe 35, 13 
janar 2015).

86. Për më tepër, ankuesit në procedimin kryesor argumentojnë se, para hyrjes në 
fuqi të Ligjit ndryshues të vitit 2012, kishin shumë shpenzime, në mënyrë që 
të përshtaten me zbatimin, sipas Ligjit ndryshues të vitit 2011, të sistemit të ri 
për funksionimin e lojrave elektronike. Ky sistem operativ, i cili është dashur 
të hyjë në fuqi më 1 janar 2013, kërkohet që makinat e fatit që operojnë 
në salla do të funksionojnë në internet dhe do të jenë lidhur me një server 
qendror. Kjo pritshmëri legjitime është dëmtuar me efekt të menjëhershëm 
pas miratimit të Ligjit ndryshues të vitit 2012.

87. Në këtë aspekt, duhet të theksohet se një tregtar i cili ka bërë investime të 
kushtueshme në mënyrë që të jenë në përputhje me skemën e miratuar më 
parë nga legjislativi mund ti preken ndjeshëm interesat nga tërheqja e kësaj 
skeme para datës së shpallur, aq më tepër nëse tërheqja ndodh papritur, pa 
lënë atë kohë të mjaftueshme për përshtatjen me situatën e re ligjore (shih, për 
këtë qëllim, Plantanol, C 201/08, BE: C: 2009: 539, paragrafi 52).

88. Kjo është për tu konstatuar në gjykatën kombëtare, në dritën e të gjitha 
konsideratave të mësipërme, nëse legjislacioni kombëtar në fjalë si i tillë në 
procedimin kryesor i plotëson kërkesat që dalin nga parimet e sigurisë ligjore 
dhe mbrojtjen e pritshmërisë së ligjshme.
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- E drejta e pronës
89. Ankuesit në procedimin kryesor gjithashtu pretendojnë se legjislacioni 

kombëtar si ai në fjalë në ato procedura cenon të drejtën e pronës së operatorëve 
të lojrave, të parashikuara në Nenin 17 të Kartës.

90. Në këtë drejtim, duhet theksuar se legjislacioni kombëtar i cili është i kufizuar 
nga pikëpamja e nenit 56 të TFBE është gjithashtu i aftë për të kufizuar të 
drejtën e pronës të sanksionuar në nenin 17 të Kartës. Po ashtu, Gjykata është 
shprehur tashmë se një kufizim i paarsyeshëm ose disproporcional i lirisë për 
të ofruar shërbime në bazë të nenit 56 të TFEU gjithashtu nuk lejohet në bazë 
të nenit 52 (1) të Kartës, në lidhje me nenin 17 të saj (Pfleger dhe të tjerët, C 
390/12, EU: C: 2014: 281, paragrafët 57 dhe 59).

91. Nga kjo del se, në rastin në fjalë, ekzaminimi, i kryer në paragrafët 56 deri 
73 të këtij vendimi, të kufizimit të përfaqësuar nga legjislacioni në fjalë në 
procedimin kryesor nga pikëpamja e Neni 56 të TFEU gjithashtu përfshin 
kufizimet e mundshme të ushtrimit të së drejtës së pronës e garantuara 
me nenin 17 të Kartës, në mënyrë që një ekzaminim i veçantë nuk është i 
nevojshëm (shih, për këtë qëllim, Pfleger dhe të tjerë, C 390/12, BE: C: 2014: 
281, paragrafi 60).

Përgjigjet për pyetjet 3, 4, 10 dhe 11
92. Në dritën e sa më sipër, përgjigja për pyetjet e 3, 4, 10 dhe 11 është se kufizimet 

në lirinë për të ofruar shërbime të cilat mund të rezultojnë nga legjislacioni 
kombëtar të tilla si ajo në fjalë në procedimin kryesor mund të justifikohen 
vetëm me arsyen në interes të publikut, nëse gjykata kombëtare gjen, pas një 
vlerësimi të përgjithshëm të rrethanave dhe zbatimit të këtij legjislacioni:

-  Ai në fakt ndjek, në radhë të parë, objektivat që lidhen me mbrojtjen 
e konsumatorit kundër varësisë nga kumari dhe parandalimin e 
veprimtarive kriminale dhe mashtruese të lidhura me lojërat e fatit; 
fakti që një kufizim në aktivitetet e lojërave të fatit mund te sjellë 
përfitimeve, nëpërmjet rritjes së të ardhurave tatimore, buxhetit të 
shtetit të një vendi anëtar, nuk e pengon atë kufizim për tu konsideruar 
në të vërtetë se po ndjek këto objektiva;

-  Ajo ndjek këto qëllime në mënyrë të vazhdueshme dhe sistematike, dhe
-  Ajo i plotëson kërkesat që dalin nga parimet e përgjithshme të së 

drejtës të BE-së, në veçanti parimet e sigurisë juridike dhe mbrojtjen e 
pritshmërisë së ligjshme dhe të drejtën e pronës.

...
Ekzistenca e një detyrimi për të siguruar kompensim nga ana e Shtetit 

të interesuar Anëtar
...
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101. Nga pyetjet 5 dhe 12, gjykata referuese pyet, në thelb, nëse Neni 34 TFEU 
dhe/ose 56 TFEU kanë për qëllim të japin të drejta mbi individët, në mënyrë 
të tillë që shkelja e tyre nga një Shtet Anëtar, duke përfshirë si rezultat i 
veprimtarisë s 137 saj legjislative, krijon të drejtën e individëve për të marrë 
nga ajo kompensimin e shtetit anëtar për dëmin e shkaktuar si pasojë e kësaj 
shkeljeje.

104. Siç është vendosur në jurisprudencë, ligji i BE-së jep të drejtën e kompensimit, 
kur janë përmbushur tre kushte: ligji duhet të jetë shkelur për qëllim që të japë 
të drejta për individët; shkelja duhet të jetë mjaft e rëndë; dhe nuk duhet të jetë 
një lidhje e drejtpërdrejtë shkakësore midis shkeljes së detyrimit  të pushimit 
për shtetin dhe për dëmin e shkaktuar palëve të dëmtuara (shih, ndër të tjera, 
gjykimet në Brasserie du pêcheur dhe Factortame, Regjistruar Rastet C 46/93 
dhe C 48/93, BE: C: 1996: 79, paragrafi 51, Danisht Slagterier, C 445/06, BE: 
C: 2009: 178, paragrafi 20, dhe Komisioni kundër Italisë, C 379/10, BE: C: 
2011: 775, paragrafi 40).

106. Rrjedhimisht, përgjigjet për pyetjet 5 dhe 12 i referohen një vendimi paraprak 
se Neni 56 TFEU që ka për qëllim të japë të drejta individëve, në mënyrë 
të tillë që shkelja e saj nga një Shtet Anëtar, duke përfshirë edhe rezultatet 
e veprimtarisë së saj legjislative, krijon të drejtën e individëve për të marrë 
nga ajo kompensimin e Shtetit Anëtar për dëmin e shkaktuar si pasojë e kësaj 
shkeljeje, me kusht që kjo shkelje është mjaft e rëndë dhe ka një lidhje të 
drejtpërdrejtë shkakësore mes asaj shkelje dhe dëmit të marre, i cili përcaktohet 
nga gjykata.

111. Me pyetjen 15, gjykata referuese pyet, në thelb, deri në çfarë mase  një 
legjislacion i tillë që bie brenda kompetencës së Shteteve Anëtare prek 
përgjigjet për pyetjet 5, 7, 12 dhe 14.

112. Mjafton të përmendet, në këtë drejtim, që, siç u theksua në paragrafin 34 më 
lart, shtetet anëtare duhet të ushtrojnë kompetencat e tyre në përputhje me 
ligjin e BE-së dhe, në veçanti, liritë themelore të garantuara në Traktati, të cilat 
aplikohen në situata të tilla si ato në fjalë në procedurën kryesore, të cilat bien 
në kuadër të ligjit të BE-së.

113. Në këto rrethana, arsyetimet vënë përpara një Shteti Anëtar në mbështetje të 
një kufizimi në ato liri duhet të interpretohen në dritën e të drejtave themelore, 
edhe kur kufizimi me një zonë bie në kompetencë të atij Shteti Anëtar, me 
kusht se situata në fjalë bie në kuadër të ligjit të BE-së (shih, për këtë qëllim, 
gjykimi në Åkerberg Fransson, C 617/10, BE: C: 2013: 105, paragrafi 21).

114. Po kështu, çdo shkelje e ligjit të BE-së nga një Shtet Anëtar, duke përfshirë,  
rastet kur bëhet fjalë për një zonë qe bie në kompetencën e atij shteti anëtar, bën 
që përgjegjës shtetin anëtar për aq sa është e mundur në kushtet e përcaktuara 
në paragrafin 104 të aktgjykimit në fjalë.”
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18. Rasti është ende në pritje në Gjykatën e Lartë Budapestit.

B. Ligji i Brendshëm Relevant
19. Sipas Seksionit 26(3) i Ligjit për Kumarin.

Sipas Seksionit 40/A (1)
20. Akti nr. CLXXVII i 20113 për Ndryshimet trazicionale  në lidhje me hyrjen 

në fuqi të Kodit të ri Civil, Nenet 1 dhe 54

Seksioni 1
“Pëveçse ku parashikohet ndryshe në këtë akt, dispozitat e ligjit nr. V e vitit 

2013 në Kodit Civil të ri do të zbatohen për:
(A) fakte dhe marrëdhëniet juridike që ndodhin; dhe
(B) deklaratat ligjore të bëra pas hyrjes në fuqi”.

Neni 54
“Dispozitat e Kodit Civil të ri lidhur me përgjegjësinë jashtë kontraktore ... 

do të aplikohen për çdo sjellje duke përfshirë lëshimet që kanë shkaktuar dëme 
që kanë ndodhur pas hyrjes së tij në fuqi. Dhe vazhdojnë të sjellin dëme të cilat 
kanë filluar para hyrjes së Kodit në do të vazhdojnë ti nënshtrohen rregullave të 
mëparshme, edhe në qoftë se sjellja shkaktuar mbaron ose dëmtimi ka ndodhur 
pas hyrjes së Kodit në fuqi.”
21. Neni 339 i Kodit Civil (të vjetër) përcakton përgjegjësinë për dëmin 

jashtëkontraktor, për një kufizim kohor prej pesë vjetësh nga neni 324 § 1 i 
të njëjtit Kod.

22. Çështjet themelore të Jurisprudencës së Gjykatës së Lartë (Kuria) lidhur me 
përgjegjësinë për dëme të shtetit, janë përmbledhur nga Gjykata e Apelit e 
Budapestit me rast kryesor nr. EBD2014.P.1 si më poshtë:
“Gjykata e Lartë në rastin nr. EBH1999.14 ka mbajtur qëndrimin se rregullat 

e përgjegjësisë për dëme nuk mund të aplikohen në legjislacionin, që është, një 
aktivitet që synon miratimin e rregullave të përgjithshme dhe abstrakte ligjore të 
sjelljes. Në rastin kryesor nr. BH1993.312 është konsideruar gjithashtu se dëmi 
potencialisht rezulton nga hyrja në fuqi e një ligji që përcakton një rregull të 
përgjithshëm normativ nuk ka krijuar një marrëdhënie të detyrimit të ligjit civil 
mes legjislativit dhe viktimës së supozuar të legjislacionit. ... Për më tepër, duke 
çmuar gjithashtu praktiken gjyqësore e veçanërisht çështjen nr. BH1994.31, 
sipas të cilës legjislativi nuk mund të jetë përgjegjës për miratimin e rregullave 
normative, përveç nëse ka gjetje të tjera të faktit (többlettényállás). 

“Në të tilla raste” gjetjet shtesë të faktit “përbëhen nga përfundimi themelor 
të Gjykatës Kushtetuese se procesi ligjvënës në fjalë kishte qenë jofunksional, 
në atë dispozitë ligjore është jo më pak se një vendim individual në dëm të të 
ankuesit, shtrirë në kushtet e një instrumenti ligjor.
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23.  Neni 4/3 i Traktatit të Bashkimit Europian parashikon se: 
“Në bazë të parimit të bashkëpunimit të sinqertë, Bashkimi dhe Shtetet 

Anëtare, bazuar në respektin e ndërsjellë, e mbështetin njëri-tjetrin në kryerjen 
e detyrave që rrjedhin nga Traktatet. Shtetet Anëtare marrin masat e duhura, të 
përgjithshme ose të posaçme, për të siguruar plotësimin e detyrimeve që rrjedhin 
nga Traktatet ose nga aktet e institucioneve të Bashkimit. Shtetet Anëtare ia 
lehtësojnë Bashkimit arritjen e detyrave të tij dhe heqin dorë nga çdo masë e cila 
do të vinte në rrezik arritjen e objektivave të Bashkimit.”
24.  Neni 56 i Traktatit të Funksionimit të Bashkimit Europian:

“Brenda kuadrit të dispozitave të parashikuara më poshtë,ndalohen kufizimet 
mbi lirinë e ofrimit të shërbimeve brenda Bashkimit lidhur me shtetasit e Shteteve 
Anëtare, të cilët janë vendosur në një Shtet Anëtar që është i ndryshëm nga ai i 
personit për të cilin ofrohen shërbimet. Parlamenti Europian dhe Këshilli, duke 
vepruar sipas procedurës së zakonshme legjislative, mund t’i shtrijnë dispozitat 
e këtij Kreu për të përfshirë shtetasit e një vendi të tretë të cilët ofrojnë shërbime 
dhe të cilët janë vendosur brenda Bashkimit.”
25.  Neni 267 i Traktatit të Funksionimit të Bashkimit Europian:

“Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Europian ka juridiksion të shprehet 
përmes procedurës paragjykimore lidhur me: (a) interpretimin e Traktateve; (b) 
vlefshmërinë dhe interpretimin e akteve të institucioneve, organeve, zyrave ose 
agjencive të Bashkimit; Kur një çështje e tillë ngrihet përpara një gjykate ose 
tribunali të një Shteti Anëtar, kjo gjykatë ose tribunal, nëse është e mendimit 
se nevojitet një vendim në mënyrë që të gjykohet çështja, i kërkon Gjykatës 
nxjerrjen e një vendimi paraprak për të.”
26.  Karta Europiane e të Drejtave dhe Lirive Themelore Neni 17/1:

“Kushdo ka të drejtën të zotërojë, të përdorë, të disponojë ose të lërë trashëgimi 
pronën e tij të fituar në mënyrë të ligjshme. Askush nuk mund të shpronësohet 
përveçse në rastet e interesit publik dhe, sipas kushteve të parashikuara me ligj, 
përkundrejt një kompensimi të drejtë për humbjen që duhet të paguhet brenda një 
kohe të arsyeshme. Përdorimi i pronës mund të rregullohet me ligj për aq sa kjo 
është e nevojshme për interesin e përgjithshëm.”
27. Jurisprudenca e Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Europian përmban 

parimet e mëposhtme:
“Qëllimi i një vendim paraprak nga Gjykata është që të vendosë në pyetje e 

ligjin, dhe se vendimi është i detyrueshëm për gjykatën kombëtare në lidhje me 
interpretimin e dispozitave të Komunitetit dhe të akteve në fjalë.” (Gjykimi në 
Benedetti, 52/76, BE-ja: C: 1977: 16, pika 3 të pjesës arsyetuese)

“[A] gjykimi në të cilin gjykata jep një vendim paraprak mbi interpretimin ose 
vlefshmërinë e një akti të një institucioni të Komunitetit përfundimisht përcakton 
një pyetje apo pyetje të ligjit të Komunitetit dhe është i detyrueshëm për gjykatën 
kombëtare për qëllimet e vendimit që do të jepet nga ajo në procedurën kryesore 
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“(gjykimi në Wünsche, 69/85, BE: C: 1986: 104, paragrafi 13).” Në ... përputhje 
me jurisprudencën së caktuar, të gjitha autoritetet e Shteteve Anëtare kanë për 
detyrë për të siguruar respektimin e rregullave të së drejtës komunitare brenda 
sferës së kompetencave të tyre .... Ajo duhet të mbahet mend se interpretimi, në 
ushtrimin e juridiksionit parashikuar nga neni 234 EC, Gjykata jep një rregull 
i cili sqaron ligjin e Komunitetit dhe përcakton, kur është e nevojshme, në 
kuptimin dhe qëllimin e këtij rregulli si ajo duhet të jetë, ose duhet të kishte 
marrë, kuptohet dhe zbatohet nga koha e hyrjes në fuqi ... me fjalë të tjera, një 
vendim paraprak nuk krijon ose ndryshon ligjin, por është thjesht deklarativ, me 
pasojë se parimisht ai hyn në fuqi nga data në të cilën sundimi interpretohet apo 
ka hyrë në fuqi ... nga kjo del se, në një rast të tillë si procedurës kryesore, në 
sundimin e ligjit të Komunitetit, si interpretohet në këtë mënyrë duhet të zbatohen 
nga një organ administrativ në kuadër të sferës së kompetencës së saj edhe për 
marrëdhëniet juridike të cilat kanë lindur dhe janë formuar para se Gjykata ka 
dhënë vendimin e saj lidhur me kërkesën për interpretim ... “(gjykimi në Willy 
Kempter, C-2/06, EU: C: 2008: 78, paragrafët 34-36)

“Për sa i përket nenit 4 TEU, duhet të kujtojmë se në bazë të jurisprudencës, 
sipas parimit të bashkëpunimit të sinqertë të përcaktuar në pikën 3 të këtij neni, 
është për shtetet anëtare për të siguruar mbrojtjen gjyqësore të të drejtave të 
individit në bazë të ligjit të BE-së... Përveç kësaj, Neni 19 (1) i TEU kërkon 
Shteteve Anëtare për të siguruar mjete të mjaftueshme për të siguruar mbrojtje 
efektive juridike në fushat e mbuluara nga ligji BE-së “. (gjykimin ClientEarth, 
BE: C: 2014: 2382, paragrafi 52) “Në çdo pikëpamje, shkelje të ligjit të 
Komunitetit duhet të jetë mjaft serioze në qoftë se ajo ka vazhduar pavarësisht 
nga vendimi gjetjen shkeljen në fjalë që do të krijohet, ose një vendim paraprak 
ose shlyhet Jurisprudenca e Gjykatës lidhur me këtë çështje nga e cila është e 
qartë se sjellja në fjalë përbën një shkelje “(gjykimi në Paditësit Test në Litigation 
Cap Group, C-524/04, EU: C: 2007: 161, paragrafi 120; shih gjithashtu Test 
paditësve në Litigation FII Group, C-446/04, EU: C: 2006: 774, paragrafi 214 
dhe jurisprudenca e cituar).

ANKESA
28. Kërkuesit pretenduan se heqja e liçencave të tyre për të operuar në lojrat e 

fatit në Hungari është një ndërhyrje të pajustifikuar në të drejtat e tyre në bazë 
të nenit 1 të protokollit nr.1, dhe në lidhje me nenin 14 të Konventës. Për 
më tepër, mungesa e çdo rruge ligjore për të kundërshtuar këtë masë çon në 
shkelje të të drejtave të tyre sipas neneve 6 dhe 13 të Konventës.

LIGJI
29. Ankuesit pretenduan se pavlefshmëria e liçencave të tyre për të vepruar me 

makinat e fatit çon në një privim të pajustifikuar të pronës në shkelje të nenit 1 të 
protokollit nr.1 të Konventës, vetëm dhe në lidhje me nenin 14 të Konventës.
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Neni 1 i Protokollit 1 parashikon sa më poshtë:
“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. 

Megjithatë, dispozitat e mëparshme nuk cënojnë të drejtën e Shteteve për 
të zbatuar ligje, që ato i çmojnë të nevojshme për të rregulluar përdorimin e 
pasurive në përputhje me interesin e përgjithshëm ose për të siguruar pagimin e 
taksave ose të kontributeve ose të gjobave të tjera.”

Neni 14 i Konventës parashikon sa më poshtë:
“Gëzimi i të drejtave dhe i lirive të përcaktuara në këtë Konventë duhet të 

sigurohet, pa asnjë dallim të bazuar në shkaqe të tilla si seksi, raca, ngjyra, gjuha, 
feja, mendimet politike ose çdo mendim tjetër, origjina kombëtare ose shoqërore, 
përkatësia në një minoritet kombëtar, pasuria, lindja ose çdo status tjetër.”

30. Qeveria e kundërshtoi këtë pretendim. Ata argumentuan veçanërisht se 
ankuesit nuk kanë shteruar të gjitha mjetet e brendshme. Veçanërisht, në këto 
rrethana, një padi për shkaktim dëmi ndaj shtetit duke pretenduar shkelje 
të ligjit të Bashkimit Evropian ishte (dhe është) në dispozicion të tyre. Ata 
parashtruan se, në mungesë të një dispozite për këtë qëllim në instrumentet 
ligjore që përbëjnë bazën e ligjit të BE-së, Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit 
Evropian ka zhvilluar në jurisprudencën e saj parimin se në qoftë se një shtet 
anëtar shkel ligjin e BE-së, i cili gëzon epërsi mbi të drejtën kombëtare, 
veçanërisht duke mos marrë të gjitha hapat e nevojshëm për t’i dhënë efekt 
të plotë ligjit të BE-së në sistemin e saj ligjor kombëtar, ajo duhet të mbajë 
përgjegjësi për dëmet përpara mbajtësit të të drejtave sipas ligjit të BE-së 
(shiko Francovich dhe të tjerët k. Italisë (C-6/90 dhe C-9/90), GJED gjykimi 
i 19 nëntor 1991). Ky parim u zgjerua nga GJED në mënyrë që të mbulojë 
humbjet që vijnë si pasojë e ndërhyrjes së çdo organi shtetëror i cili shkel 
ligjin e BE-së dhe në këtë mënyrë të rezultojë në shkeljen e të drejtave që 
përmbahen në ligjin e BE-së (shiko Brasserie du Pêcheur SA (C-46/93) dhe 
Factortame Ltd. (C-48/93), GJED gjykimi i 5 marsit 1996). Në raste të tilla, 
shteti anëtar nuk gëzon imunitet, prandaj ata mund te paditen.

31. Ankuesit argumentuan se jurisprudenca e gjykatave hungareze ishte se 
ligjvënësi nuk mund te paditet për dëmet e shkaktuara nga legjislacioni (referuar 
rastit nr. EBD2014.P.1 (shih paragrafin 22 më lart)). Prandaj, një veprim i tillë 
nuk ishte një mjet efektiv për tu ndjekur. Që një veprim në këtë masë, siç 
sugjerohet nga Qeveria, të përbëjë shkelje të ligjit të BE-së, ata argumentuan 
se objekti do të jetë i ndryshëm nga ajo e aplikimeve të pranishëm, duke mos 
pasur lidhje me të drejtat e tyre sipas Konventës. Ata me tej argumentuan se, 
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që nga pranimi i Hungarisë në Bashkimin Evropian, gjykatat hungareze nuk 
kanë vendosur asnjëherë përgjegjësinë mbi ligjvënësin për shkelje të ligjit të 
BE-së dhe, në funksion të jurisprudencës të lartpërmendur, probabiliteti i një 
rezultati të tillë është shumë i vogël. Duke pasur parasysh mungesën e plotë 
të jurisprudencës përkatëse dhe të palëkundur, si dhe kostot dhe kohën (me 
shumë mundësi të shpenzuara kot) procedura do të kërkonte, që aplikantët 
duke u ankuar kundër ligjvënësit, të merrnin një barrë të shpërpjesëtuar dhe 
kjo do të përbente një pengesë për ushtrimin efektiv të së drejtës së tyre për 
kërkesë individuale në bazë të nenit 34 të Konventës.

32.  Neni 35/1 i Konventës parashikon se:
 “Gjykata mund të trajtojë çështjen vetëm pasi të jenë shteruar të gjitha mjetet 

e brendshme ligjore sipas rregullave përgjithësisht të pranuara të të drejtës 
ndërkombëtare dhe brenda një periudhe prej gjashtë muajsh nga data në të 
cilën është marrë vendimi i formës së prerë.”

33.Vlerësimi nëse mjetet e brendshme janë shteruar kryhet normalisht në lidhje 
me datën në të cilën kërkesa është depozituar në Gjykatë. Megjithatë, siç 
është shprehur në shumë raste edhe Gjykata, ky rregull është subjekt i 
përjashtimeve, të cilat mund të justifikohen me anë të rrethanave të veçanta 
të çdo rasti (shiko Baumann k. Francës, nr. 33592/96, § 47, 22 maj 2001).

34. Në rastin konkret, Gjykata vëren se menjëherë pas kryerjes së ankimit, 
kërkuesit ngritën një padi për dëme ndaj shtetit, duke pretenduar kompensim 
për humbjen e biznesit për shkak të legjislacionit të kundërshtuar, pasi ky i 
fundit është shkelje të ligjit të BE-së. Kërkuesit e tjerë nuk kanë përfituar nga 
kjo rrugë ligjore.

35. Në procedurën që pasoi, Gjykata e Lartë e Budapestit perceptoi një çështje në 
zhvillim sipas ligjit përkatës të Bashkimit Evropian. Ajo vendosi të kërkojë 
një mendim paraprak nga GJED. Në këtë pikë, Gjykata vëren jurisprudencën 
përkatëse të brendshme, sipas të cilës miratimi i ligjeve nuk krijon normalisht 
një marrëdhënie të përgjegjësisë civile midis ligjvënësit dhe atyre që 
pretendojnë dëme që rrjedhin nga ky legjislacion (shih paragrafin 22 më 
lart). Megjithatë, për Gjykatën fakti që Gjykata e Lartë vendosi që të marrë 
mendimin e GJED-së, në vend se të vendosi mbi çështjen në bazë të kësaj 
jurisprudence, tregon perspektiv të arsyeshme se çdo detyrim të pretenduar 
që rëndon mbi shtetin mund të shikohet e krahasohet me ligjin e BE-së, në 
vend se vetëm mbi bazën e jurisprudencës së brendshme.

36. Në vendimin e saj në11 Qershor 2015 GJED vendosi si më poshtë:
“Neni 56 TFEU ka për qëllim të njohë të drejta mbi individët, në mënyrë të 

tillë që shkelja e saj nga një Shtet Anëtar, duke përfshirë si rezultat i veprimtarisë 
së saj legjislative, krijon të drejtën e individëve për të marrë nga ajo kompensimin 
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e Shtetit Anëtar për dëmin e vuajtur si pasojë e kësaj shkeljeje, me kusht që kjo  
shkelje është mjaft e rëndë dhe ka një lidhje të drejtpërdrejtë shkakësore mes të  
asaj shkeljes dhe dëmit të qëndrueshme, e cila është për gjykatën kombëtare për 
të përcaktuar “
37. Gjykata vëren se ky vendim i referohet një shkelje të mundshme të parimit 

të lirisë për të ofruar shërbime në kuadër të Bashkimit Evropian, të cilat 
legjislacioni i kundërshtuar është i aftë për ti shkaktuar. GJED përsëriti se 
Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian mbajnë përgjegjësi ndaj individëve 
për shkelje të tilla. Neni 56 TFEU është interpretuar në mënyrë që ti japi 
të drejtë të dëmtuarve për të kërkuar kompensim për dëmet; dhe kjo është 
në kompetencën e gjykatave kombëtare për ta vlerësuar nëse shkelja ishte 
mjaft e rëndë dhe nëse ka pasur një lidhje shkakësore mes asaj dhe dëmit të 
pësuar. Në kryerjen e këtij vlerësimi, gjykatat kombëtare duhet të shqyrtojë 
masat e kundërshtuara edhe nga këndvështrimi i nenit 17 të Kartës së të 
Drejtave Themelore (shiko paragrafët 89-92 të arsyetimit GJED-së të cituar 
në paragrafin 17 më sipër).

38. Gjykata vëren më tej se, në bazë të nenit 267 të TFEU dhe të jurisprudencës 
së GJED-së, një vendim paraprak i dhënë nga GJED është i detyrueshëm 
për gjykatën kombëtare të cilës i është referuar në lidhje me interpretimin 
e sundimit të ligjit të BE-së. Ajo sqaron dhe definon kuptimin dhe qëllimin 
e këtij rregulli, si duhet të jetë, apo duhet të këtë qenë, kuptuar dhe aplikuar 
nga koha e hyrjes në fuqi. Për më tepër, në bazë të parimit të “bashkëpunimit 
të sinqertë”, autoritetet e Shteteve Anëtare të BE-së kanë për detyrë të 
sigurojnë, brenda sferës së kompetencave të tyre, respektimin e rregullave të 
së drejtës të BE-së, siç është interpretuar nga GJED, dhe mbrojtja gjyqësore 
e të drejtave të një individi sipas ligjit të BE-së. Rrjedhimisht, Gjykata është 
e bindur se udhëzimi i siguruar nga një vendim paraprak duhet të vërehet jo 
vetëm në çështjen konkrete e cila ka qenë shkak për referimin, por, në mënyre 
të tërthortë, edhe në raste të tjera, edhe në lidhje me marrëdhëniet juridike që 
janë ngritur përpara se GJED të ketë dhënë vendimin e saj ne fjale. Gjykata 
vëren në këtë pikë se një shkelje e të drejtës ndërkombëtare është “mjaft 
serioze” (për qëllime të testit të aplikuar vazhdimisht nga GJED në rastet 
që kanë të bëjnë me përgjegjësinë e shtetit për shkelje të ligjit të BE-së) në 
qoftë se ajo vazhdon pavarësisht nga një vendim paraprak apo mbylljes së 
çështjes) nga jurisprudenca lidhur me këtë çështje është e qartë se sjellja në 
fjalë përbënte një shkelje (për parimet e ligjit të BE-së shiko paragrafin 27 
më lartë).

39. Për Gjykatën, vendimi në rastin në fjalë, i jep gjykatave hungareze udhëzime 
për kriteret që do të zbatohen në rastet në pritje para tyre. Sipas këtij udhëzimi, 
justifikimet për kufizimin e ankuesve gjithashtu duhet të interpretohen në 
dritën e parimeve të përgjithshme të ligjit të BE-së, në mënyrë të veçantë 
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të drejtat themelore të garantuara nga Karta e të Drejtave Themelore të 
Bashkimit Evropian, duke përfshire Nenin 17.

40. Nga kjo del se çështja në progres përpara autoriteteve kombëtare duhet të jetë 
e aftë për të përfshirë, në fund të fundit, justifikimin për shkeljen e pretenduar 
të të drejtave të ankuesve të garantuara me nenin 1 të Protokollit Nr.1   Në 
rrjedhën e këtij shqyrtimi, jurisprudenca e GJED-së dhe vendimi paraprak i 
dhënë në rastin konkret kërkojnë gjykatat kombëtare për të vlerësuar, së pari, 
nëse kufizimet përmbushin kushtet e përcaktuara në jurisprudencën e GJED 
në lidhje me proporcionalitetin e tyre (shih paragrafin § 64 të arsyetimit 
GJED, cituar në paragrafin 17 më sipër), dhe nëse ato janë në përputhje me 
të drejtat themelore, respektimi i cilave sigurohet nga GJED (shih paragrafin 
§§ 74 deri 91 të arsyetimit GJED, paragrafi 17 më sipër). Në veçanti, gjykatat 
kombëtare kanë për të vlerësuar nëse kufizimi në fakt ndjek, në radhë të 
parë, objektivat që lidhen me mbrojtjen e konsumatorit kundër varësisë 
nga kumari dhe parandalimin e veprimtarive kriminale dhe mashtruese të 
lidhura me lojërat e fatit; nëse ajo ndjek këto qëllime në vazhdimësi dhe në 
mënyre sistematike; dhe nëse ajo i plotëson kërkesat që dalin nga parimet e 
përgjithshme të së drejtës të BE-së, në veçanti parimet e sigurisë juridike dhe 
e drejta e pronës. Së dyti, në eventualitetin e një shkeljeje të nenit 56 TFBE, 
gjykatat kombëtare e kanë të nevojshme edhe më tej për të shqyrtuar nëse kjo 
shkelje është mjaft e rëndë dhe nëse ka një lidhje të drejtpërdrejtë shkakësore 
mes asaj dhe dëmit të pësuar.

41. Kjo metodë e shqyrtimit mbart ngjashmëri të ngushtë me atë të aplikuar nga 
Gjykata për qëllimet e nenit 1 të Protokollit Nr.1.   Në thelb, jurisprudenca e 
Gjykatës kërkon që, në mënyrë që një ndërhyrje të jetë në përputhje me nenin 
1 të Protokolli nr 1 duhet të jetë e ligjshme, të jetë në interesin e përgjithshëm 
dhe të jenë proporcionale, me qëllim që të arrihet një “ekuilibër i drejtë” 
midis kërkesave të interesit të përgjithshëm të komunitetit dhe kërkesave të 
mbrojtjes së të drejtave themelore të individit Beyeler k. Italisë [GC], nr. 
33202/96, § 107, ECHR 2000-I, dhe J.A. Pye (Oxford) Ltd dhe J.A. Pye 
(Oxford) Land Ltd k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 44302/02, § 75, 
ECHR 2007- III). Bilanci nevojshme e drejtë nuk do të goditur kur personi në 
fjalë mbart një barrë individuale dhe të tepërt (shih Sporrong dhe Lönnroth k. 
Suedisë, 23 shtator 1982, §§ 69-74,. Seria A nuk 52).
Gjykata më tej vëren se vlerësimi i kërkuar nga GJED mbështetet, të paktën 

pjesërisht, në jurisprudencën e Gjykatës.
42. Për Gjykatën, zëvendësimi i vlerësimit të vet për atë të gjykatave kombëtare, 

sipas orientimit të Gjykatës të Drejtësisë të Bashkimit Evropian, pa pritur 
rezultatin e këtyre procedurave, do të ishte njëlloj si të kishe injoruar rolin e 
saj subsidiar (shih Eckle k. Gjermanisë, 15 korrik 1982, § 66, seria A nr. 51).

43. Rrjedhimisht, Gjykata është e kënaqur se çështja ofron një perspektivë të 
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arsyeshme suksesi për aplikantët që kanë pretendime për kërkesat e tyre në 
themel dhe, potencialisht, për të marrë dëmshpërblim. Prandaj është e aftë për 
të siguruar dëmshpërblim në rrethanat e shkeljes së pretenduar të të drejtave 
të ankuesve sipas nenit 1 të protokollit nr.1, vetëm dhe në lidhje me nenin 14 
të Konventës, dhe kështu përbën një mjet efektiv për tu shteruar për qëllimet 
e nenit 35 § 1 të Konventës.
Ai vijon se aplikimi duhet të refuzohet si i parakohshëm në lidhje me ata 

aplikantë çështja e të cilëve është në pritje në Gjykatën e Lartë të Budapestit, 
për aq sa i përket  nenit 1 të protokollit nr.1, vetëm dhe në lidhje me nenin 14 të 
Konventës.
44. Për më tepër, për sa i përket aplikantëve të mbetur, Gjykata është e bindur se 

në funksion të vendimit të GJED-së (shiko paragrafët 23, 27 dhe 27 më sipër) 
ata gjithashtu kanë mundësinë të paraqesin një kërkesë të ngjashme me atë 
ekzistuese dhe kështu përfitojnë nga një mjet i cili është gjithashtu i aftë për 
të marrë në shqyrtim ankesat e tyre për dëmshpërblim.

Nga kjo del se aplikimet duhet të refuzohen për mosshterim të mjeteve të 
brendshme, sipas nenit 1 të protokollit nr.1, vetëm dhe në lidhje me nenin 14 
të Konventës.

45. Së fundmi, për të njëjtat arsye në thelb, pra, disponueshmëria e një rruge 
ligjore të aftë për të siguruar dëmshpërblim të përshtatshëm, ankesat në bazë 
të neneve 6 dhe 13 të Konventës në lidhje me mungesën e pretenduar të 
aksesit në gjykatë ose mungesën e një mjeti, janë të pabazuara në kuptim të 
nenit 35 § 3 (a) dhe duhet të hidhen poshtë, në përputhje me nenin 35 § 4 të 
Konventës.
  
Si përfundim, Gjykata konkludon se kërkesat duhet të refuzohet, në përputhje 

me nenin 35 §§ 1, 3 (a) dhe 4 të Konventës.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA, UNANIMISHT,
Deklaron aplikimin të papranueshëm.
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ANEKS

Nr Nr Aplikimi Ngritur më Aplikanti, Vendi
Shtetësia Përfaqësuar nga

23265/13 04/04/2013 LAURUS INVEST HUNGARY KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Budapest
CONTINENTAL HOLDING CORPORATION
a company established under the laws of 
California, USA, seated in Beverly Hills

Péter KÖVES

23853/13 05/04/2013 BERLINGTON HUNGARY TANÁCSADÓ ÉS 
SZOLGÁLTATÓ KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Budapest
LIXUS SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Budapest
LIXUS PROJEKT SZERENCSEJÁTÉK 
SZERVEZŐ KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Budapest
LIXUS INVEST SZERENCSEJÁTÉK 
SZERVEZŐ KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Budapest
CITY-WIN SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ 
KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Budapest
MEGAPOLIS TERMINAL SZOLGÁLTATÓ 
KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Budapest

András GRÁD and 
László András 
KELEMEN

24262/13 05/04/2013 TAYLOR’S KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Budapest
NEW STAR PLAY KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Budapest
STAR GAME KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Budapest
NEW CARADMON KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Budapest
CARADMONICA KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Budapest
NEW STAR GAME KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Budapest

András GRÁD
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Nr Nr Aplikimi Ngritur më Aplikanti, Vendi
Shtetësia Përfaqësuar nga

25087/13 04/04/2013 A. KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Putnok
J. KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Putnok
K. ZMRT
a Hungarian limited liability company 
seated in Budapest
L. KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Szentes
M. KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Budapest
S. KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Budapest
S. C. KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Debrecen
S. J. KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Debrecen
SZ. KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Újfehértó
T. KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Gyulaháza
T. D. KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Szentes

Dániel András KARSAI

25095/13 08/04/2013 CREATIVE GAMING SOLUTIONS KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Csomád

Zsolt LAJER

25102/13 05/04/2013 J. M. KFT
a Hungarian limited liability company 
seated in Szeged

Dániel András KARSAI
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STRASBURG

16 qershor 2015

Ky vendim është i formës së prerë por mund t’i nënshtrohet rishikimit editorial.
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Në çështjen e Sargsyan kundër Azerbajxhanit,
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, në Dhomën e Madhe të përbërë 

nga:
Dean Spielmann, Kryetar, 
Josep Casadevall, 
Guido Raimondi, 
Mark Villiger, 
Isabelle Berro, 
Ineta Ziemele, 
Boštjan M. Zupančič, 
Alvina Gyulumyan, 
Khanlar Hajiyev, 
George Nicolaou, 
Luis López Guerra, 
Ganna Yudkivska, 
Paulo Pinto de Albuquerque, 
Ksenija Turković, 
Egidijus Kūris, 
Robert Spano, 
Iulia Antoanella Motoc, gjyqtarë,
dhe Michael O’Boyle, Zv/Kancelar,

Pas konsultimeve më dyer të mbyllura më 5 shkurt 2014 dhe 22 janar 2015,
Shpall vendimin e mëposhtëm, i cili u miratua në datën e fundit të përmendur:

PROCEDURA
1.   Çështja filloi me një kërkesë (nr. 40167/06) kundër Republikës së 

Azerbajxhanit të depozituar në Gjykatë mbi bazën e Nenit 34 të Konventës 
për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) 
nga një shtetas armen, Z. Minas Sargsyan (“kërkuesi”) , më 11 gusht 2006. 
Kërkuesi vdiq në vitin 2009. Më pas, kërkesa u vijua nga vejusha e tij, Znj. 
Lena Sargsyan, e lindur në vitin 1936, dhe nga biri i tij Vladimiri dhe vajzat 
e tij Tsovinar dhe Nina Sargsyan, të lindura në vitet 1957 dhe 1959, dhe 1966 
respektivisht. Znj. Lena Sargsyan vdiq në janar 2014. Vladimir dhe Tsovinar 
Sargsyan i vijuan procedurat në emër të kërkuesit.

2.  Kërkuesi, të cilit i ishte dhënë ndihmë ligjore, përfaqësohej nga Znj. N. 
Gasparyan dhe Znj. K. Ohanyan, avokate në Yerevan. Qeveria e Azerbajxhanit 
(“Qeveria”) përfaqësohej nga Agjenti i saj, Z. Ç. Asgarov.

3.  Kërkuesi pretendoi, në mënyrë të veçantë, që mohimi i të drejtës së tij për t’u 
kthyer në fshatin e tij Gulistan dhe për të pasur qasje në pronën e tij atje ose 
për t’u kompensuar për humbjen e saj dhe mohimi i qasjes në shtëpinë e tij 
dhe varret e familjarëve të tij në Gulistan përbënin shkelje të vazhdueshme 
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të Nenit 1 të Protokollit Nr. 1 dhe Nenit 8 të Konventës. Më tej, ai pretendoi 
shkelje të Nenit 13 të Konventës për faktin se nuk kishte zgjidhje efektive në 
lidhje me ankesat e mësipërme. Së fundi, për sa u përket të gjitha ankesave 
të cekura më lart, ai pretendoi se i ishte nënshtruar diskriminimit mbi bazën 
e prejardhjes së tij etnike dhe përkatësisë së tij fetare në shkelje të Nenit 14 
të Konventës.

4.  Kërkesa iu caktua Seksionit të Parë të Gjykatës (Neni 52 § 1 i Rregullores 
së Gjykatës). Qeveria armene shfrytëzoi të drejtën e saj për të ndërhyrë 
sipas Nenit 36 § 1 të Konventës. Ajo u përfaqësua nga Agjenti i saj, Z. G. 
Kostanyan.

5.  Më 11 mars 2010 një Dhomë e Seksionit të Parë, e përbërë nga gjyqtarët 
në vijim: Christos Rozakis, Nina Vajić, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, 
Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni dhe George Nicolaou dhe gjithashtu 
nga Søren Nielsen, Kancelar i Seksionit, ia kaloi juridiksionin Dhomës së 
Madhe, ku asnjëra nga palët nuk pati kundërshtime (Neni 30 i Konventës dhe 
Neni 72 i Rregullores).

6.  Përbërja e Dhomës së Madhe u përcaktua në pajtim me dispozitat e Nenit 26 
§§ 4 dhe 5 të Konventës dhe Nenit 24 të Rregullores së Gjykatës. Kryetari i 
Gjykatës vendosi që, në interes të administrimit të duhur të drejtësisë, çështja 
në fjalë dhe çështja e Chiragov dhe të Tjerë kundër Armenisë (kërkesa nr. 
13216/05) duhet t’i caktoheshin të njëjtës përbërje të Dhomës së Madhe 
(Nenet 24, 42 § 2 dhe 71).

7.  Një seancë publike mbi pranueshmërinë dhe themelet e kërkesës u mbajt në 
Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 15 shtator 2010 (Neni 59 § 
3 i Rregullores).

8.  Më 14 dhjetor 2011 kërkesa u deklarua pjesërisht e pranueshme nga një Dhomë 
e Madhe e përbërë nga gjyqtarët Nicolas Bratza, Jean-Paul Costa, Christos 
Rozakis, Françoise Tulkens, Josep Casadevall, Nina Vajić, Corneliu Bîrsan, 
Peer Lorenzen, Boštjan M. Zupančič, Elisabet Fura, Alvina Gyulumyan, 
Khanlar Hajiyev, Egbert Myjer, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, 
George Nicolaou dhe Luis López Guerra, dhe gjithashtu nga Michael 
O’Boyle, Zv/Kancelar.

9.  Kërkuesi dhe Qeveria paraqitën vërejtje të mëtejshme me shkrim (Neni 59 § 
1 i Rregullores) në lidhje me themelet. Përveç kësaj, u pranuan edhe komente 
të palëve të treta me shkrim nga Qeveria armene.

10. Më 12 shtator 2013 Gjykata vendosi të kërkonte informacione faktike 
nga Shoqata Armene për Avancimin e Shkencës (“AAAS”) në kuadër të 
“Programit të saj për Teknologjitë Gjeohapsinore dhe të Drejtat e Njeriut” 
(Neni A1 §§ 1 dhe 2 i Shtojcës së Rregullores së Gjykatës). Në nëntor 2013 
AAAS dorëzoi një raport «Vlerësim i pamjeve satelitore me rezolucion të 
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lartë të Gulistanit, Azerbajxhan, 2002-2012, («raporti i AAAS»). Qeveria 
përgjegjëse kundërshtoi zbulimin e disa pamjeve. Më 10 dhjetor 2013 
Kryetari e lejoi kërkesën. Vetëm ato pjesë të raportit që mund të zbuloheshin 
u futën në dosjen e lëndës.

11. Më 3 shkurt 2014 Gjykata shikoi të gjitha DVD-të që përmbanin incizime të 
Gulistanit dhe rrethinave të tij të paraqitura nga kërkuesi, Qeveria përgjegjëse 
dhe Qeveria ndërhyrëse, dhe pjesë të raportit të AAAS.

12. Një seancë mbi themelet u zhvillua në Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, 
Strasburg, më 5 shkurt 2014 (Neni 59 § 3 i Rregullores).

Para Gjykatës dolën:
(a)  për Qeverinë 

Z.C. Asgarov,    Agjent, 
Z.M.N. Shaw, QC,  
Z.G. Lansky,     Avokatë, 
Z.O. Gvaladze,  
Z.H. Tretter,   
Znj.T. Urdaneta Wittek,     Këshilltarë;

(b)  për kërkuesin 
Z.P. Leach,   
Znj.N. Gasparyan,    Avokatë, 
Znj.K. Ohanyan,   
Z.A. Aloyan,   
Z.V. Grigoryan,    Këshilltarë;

(c)  për Qeverinë e Armenisë 
Z.G. Kostanyan,    Agjent, 
Z.E. Babayan,    Avokat.

13.  Gjykata dëgjoi deklarime nga Z. Leach, Znj. Gasparyan, Z. Grigoryan, Z. 
Shaw, Z. Lansky dhe Z. Kostanyan.

FAKTET
I.  RRETHANAT E ÇËSHTJES

A.  Historiku
14.  Në kohën e rënies së BRSS, Oblasti Aunotom i Nagorno-Karabakh (ang. 

“NKAO”) ishte një provincë autonome e Republikës Socialiste Sovjetike të 
Azerbajxhanit (“RSS e Azerbajxhanit”). I ndodhur brenda territorit të RSS të 



401

Azerbajxhanit, ai mbulonte 4.388 km katrorë. Në atë kohë nuk kishte kufi të 
përbashkët mes Nagorno-Karabakh (të njohur si Artsakh me emrin e tij armen) 
dhe Republikës Socialiste Sovjetike të Armenisë (“RSS e Armenisë”), të cilat 
ndaheshin nga territori azerbajxhanas, në distancën më të shkurtër nga liqeni 
Lachin, përfshirë një rrip toke shpeshherë i quajtur “korridori i Lachin”, me 
gjerësi më pak se dhjetë kilometra.

15.  Sipas statistikave të BRSS në vitin 1989, NKAO kishte një popullsi prej rreth 
189.000 banorë me 77% armenë etnikë dhe 22% azerë etnikë, me pakica ruse 
dhe kurde.

16. Në fillim të vitit 1988 u mbajtën demonstrata në Stepanakert, kryeqyteti 
rajonal i NKAO, dhe në kryeqytetin armen të Yerevan, duke kërkuar futjen e 
Nagorno-Karabakh brenda Armenisë. Më 20 shkurt 1988 Sovjeti i NKAO u 
bëri thirrje Sovjeteve Supreme të RSS të Armenisë, RSS të Azerbajxhanit dhe 
BRSS që NKAO të lejohej të shkëputej nga Azerbajxhani dhe t’i bashkohej 
Armenisë. Kërkesa u refuzua nga Sovjeti Suprem i BRSS më 23 mars. Në 
qershor ajo u refuzua edhe nga Sovjeti Suprem i Azerbajxhanit ndërkohë që 
pala homologe e tij në Armeni votoi në favor të bashkimit.

17.  Gjatë tërë vitit 1988 vazhduan demonstratat që kërkonin bashkimin. Qarku 
i Lachin u bë cak i postoblloqeve dhe sulmeve. Përleshjet shkaktuan shumë 
të vrarë dhe refugjatë, deri në qindra mijëra në të dy anët, që lëviznin në 
numra të shumtë mes Armenisë dhe Azerbajxhanit. Si pasojë, më 12 janar 
1989 Qeveria e BRSS e vendosi NKAO nën sundimin e drejtpërdrejtë të 
Moskës. Megjithatë, më 28 nëntor të atij viti, provinca u kthye nën kontrollin 
e Azerbajxhanit. Pak ditë më pas, më 1 dhjetor, Sovjeti Suprem i RSS të 
Armenisë dhe këshilli rajonal i Nagorno-Karabakh miratuan një rezolutë të 
përbashkët, “Mbi ribashkimin e Nagorno-Karabakh me Armeninë”.

18.  Në fillim të vitit 1990, pas përshkallëzimit të konfliktit, trupat sovjetike arritën 
në Baku dhe Nagorno-Karabakh, dhe në këtë provincën e fundit u vendos 
gjendja e jashtëzakonshme. Megjithatë, përleshjet e dhunshme mes armenëve 
dhe azerëve vazhduan, nganjëherë me ndërhyrje të forcave sovjetike.

19.  Më 30 gusht 1991 Azerbajxhani shpalli pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik. 
Kjo u formalizua më pas me anë të miratimit të Aktit Kushtetues të Pavarësisë 
së Shtetit më 18 tetor 1991. Më 2 shtator 1991 Sovjeti i NKAO shpalli krijimin 
e “Republikës së Nagorno-Karabakh” (prej këtu “NKR”), e përbërë nga 
territori i NKAO dhe qarku Shahumyan i Azerbajxhanit, dhe deklaroi qëai nuk 
ishte më nën juridiksionin e Azerbajxhanit. Më 26 nëntor 1991 Parlamenti i 
Azerbajxhanit e hoqi autonominë e gëzuar më parë nga Nagorno-Karabakh. 
Në një referendum të organizuar në Nagorno-Karabakh më 19 dhjetor 1991, 
99.9% e pjesëmarrësve votuan në favor të ndarjes. Megjithatë, popullsia azere 
e bojkotoi referendumin. Në të njëjtin muaj, Bashkimi Sovjetik u shpërbë dhe 
trupat sovjetike filluan të tërhiqeshin nga rajoni. Kontrolli ushtarak i Nagorno-
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Karabakh po i kalonte me shpejtësi armenëve të Nagorno-Karabakh. Më 6 
janar 1992 “NKR”, duke pasur parasysh rezultatet e referendumit, riafirmoi 
pavarësinë e saj nga Azerbajxhani.

20. Në fillim të vitit 1992 gradualisht u përshkallëzua drejt një lufte në shkallë 
të gjerë. Deri nga fundi i vitit 1993, forcat etnike armene kishin marrë nën 
kontroll pothuaj tërë territorin e ish-NKAO si dhe shtatë rajonet ngjitur të 
Azerbajxhanit (Lachin, Kelbajar, Jabrayil, Gubadly dhe Zangilan si dhe pjesë 
substanciale të Agdam dhe Fizuli).

21. Më 5 maj 1994 një marrëveshje armëpushimi (Protokolli i Bishek) u nënshkrua 
nga Armenia, Azerbajxhani dhe “NKR” pas ndërmjetësimit rus. Ajo hyri në 
fuqi më 12 maj.

22.Sipas një raporti të Human Rights Watch (“Shtatë Vitet e Konfliktit në 
Nagorno-Karabakh”, dhjetor 1994), mes viteve 1988 dhe 1994 rreth 
750.000-800.000 azerë u detyruan me forcë të iknin nga Nagorno-Karabakh, 
Armenia dhe shtatë qarqet e Azerbajxhanit rreth Nagorno-Karabakh. Sipas 
informacioneve nga autoritetet armene, janë regjistruar 335.000 refugjatë 
armenë nga Azerbajxhani dhe 78.000 persona të zhvendosur brenda vendit 
(nga rajonet e Armenisë në kufi me Azerbajxhanin).

B.  Situata aktuale
23.  Sipas Qeverisë armene, “NKR” kontrollon 4.061 km katrorë të ish Oblastit 

Autonom të Nagorno-Karabakh. Ndërkohë qëështë e debatueshme se çfarë 
sipërfaqeje e dy qarqeve pjesërisht të okupuara është pushtuar nga “NKR”, 
duket se territori i pushtuar i shtatë qarqeve përreth është në total 7.500 km 
katrorë.

24.  Shifrat e popullsisë së sonte të Nagorno-Karabakh lëvizin mes 120.000 dhe 
145.000 banorë, ku 95% janë të përkatësisë etnike armene. Azerbajxhanas 
nuk ka virtualisht asnjë.

25.  Deri tani nuk është arritur asnjë marrëveshje politike në lidhje me konfliktin. 
Pavarësia e vetëshpallur e “NKR” nuk është njohur nga asnjë Shtet ose 
organizatë ndërkombëtare. Shkeljet e vazhdueshme të marrëveshjes së 
armëpushimit të vitit 1994 përgjatë kufijve kanë shkaktuar humbjen e 
shumë jetëve dhe retorika e zyrtarëve mbetet armiqësore. Për më tepër, sipas 
raporteve ndërkombëtare, tensionet janë shtuar vitet e fundit dhe shpenzimet 
ushtarake në Armeni dhe Azerbajxhan janë rritur në mënyrë domethënëse.

26. Propozime të shumta për një zgjidhje paqësore të konfliktit kanë dështuar. 
Negociatat janë zhvilluar nën kujdesin e OSBE-së (Organizata për 
Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë) dhe i ashtuquajturi Grupi i Minskut. 
Në Madrid në nëntor 2007 tre Bashkëkryetarët e Grupit – Franca, Rusia dhe 
Shtetet e Bashkuara – i paraqitën Armenisë dhe Azerbajxhanit një paketë 
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Parimesh Themelore për zgjidhje. Parimet Themelore, të cilat më vonë 
u përditësuan, kërkojnë, inter alia, kthimin e territoreve përreth Nagorno-
Karabakh nën kontrollin e Azerbajxhanit, një status të përkohshëm për 
Nagorno-Karabakh që ofron garanci për siguri dhe vetëqeverisje, një korridor 
që lidh Armeninë me Nagorno-Karabakh, një vendim të ardhshëm për 
statusin ligjor përfundimtar të Nagorno-Karabakh përmes një referendumi 
ligjërisht detyrues, të drejtën e të gjithë personave të zhvendosur dhe 
refugjatëve për t’u kthyer në vendbanimet e tyre të mëparshme, dhe garanci 
ndërkombëtare të sigurisë që do të përfshinin një operacion paqeruajtës. Ideja 
është që mbështetja e këtyre parimeve nga Armenia dhe Azerbajxhani do të 
mundësonte hartimin e një zgjidhjeje gjithëpërfshirëse dhe të detajuar. Pas 
veprimeve diplomatike intensive nga diplomatët e Grupit të Minskut dhe pas 
disa takimeve mes Presidentëve të të dy vendeve në vitin 2009, procesi e 
humbi ritmin në vitin 2010. Deri tani, palët në konflikt nuk kanë nënshkruar 
asnjë marrëveshje formale mbi Parimet Themelore.

27. Më 24 mars 2011 Grupi i Minskut paraqiti një “Raport të Misionit Vlerësues 
të Terrenit të Bashkëkryetarëve të Grupit të Minskut në Territoret e Pushtuara 
të Azerbajxhanit Përreth Nagorno-Karabakh”, përmbledhja ekzekutive e të 
cilit thotë si vijon:
“Bashkëkryetarët e Grupit të Minskut të OSBE-së ndërmorën një Mision 

Vlerësues në Terren në shtatë territoret e okupuara të Azerbajxhanit rreth Nagorno-
Karabakh (NK) nga 7-12 tetor 2010, për të vlerësuar situatën e përgjithshme atje, 
përfshirë aspektin humanitar dhe aspekte të tjera. Bashkëkryetarëve iu bashkua 
Përfaqësuesi Personal i Kryetarit të OSBE-së dhe ekipi i tij, të cilët ofruan 
përkrahje logjistike, dhe dy ekspertë nga UNHCR dhe një anëtar i Misionit 
Faktmbledhës të OSBE-së të vitit 2005. Ky ishte misioni i parë nga bashkësia 
ndërkombëtare në ato territore që nga viti 2005, dhe vizita e parë nga personeli i 
OKB-së në 18 vjet.

Pasi udhëtuan më shumë se 1000 kilometra përgjatë territoreve, Bashkëkryetarët 
panë prova tëzymta të pasojave shkatërruese të konfliktit Nagorno-Karabakh dhe 
të dështimit për të arritur një zgjidhje paqësore. Qytetet dhe fshatrat që ekzistonin 
përpara konfliktit ishin braktisur dhe ishin pothuaj krejtësisht të rrënuara. 
Ndërkohë që nuk ka shifra të besueshme, popullsia e përgjithshme vlerësohet 
të jetë afërsisht 14.000 banorë, të cilët jetojnë në vendbanime të vogla dhe në 
qytetet Lachin dhe Kelbajar. Bashkëkryetarët vlerësojnë që nuk ka pasur rritje 
domethënëse të popullsisë prej vitit 2005. Banorët, pjesa më e madhe e të cilëve 
janë armenë që janë rivendosur në ato territore pas ardhjes nga vende të tjera 
në Azerbajxhan, jetojnë në kushte tërrezikshme, me infrastrukturë të varfër, me 
aktivitet të paktë ekonomik, dhe me qasje të kufizuar në shërbime publike. Shumë 
prej tyre nuk kanë dokumente identifikimi. Për qëllime administrative, shtatë 
territoret, ish Oblasti i NK, dhe zona të tjera janë përfshirë në tetë qarqe të reja.

Realiteti i ashpër i situatës në territore e ka përforcuar pikëpamjen e Bashkë-
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Kryetarëve që status quo ështëi papranueshëm, dhe që vetëm një zgjidhje paqësore 
përmes negociatave mund të sjellë perspektivë për një të ardhme më të mirë e më 
të sigurt për njerëzit që jetonin në ato territore dhe për njerëzit që jetojnë aty tani. 
Bashkëkryetarët i nxisin udhëheqësit e të gjitha palëve që të shmangin të gjitha 
aktivitetet në territore dhe zona të tjera të diskutueshme që do të paragjykonin 
një zgjidhje përfundimtare ose që do të ndryshonin karakterin e atyre zonave. Ata 
gjithashtu rekomanduan të merren masa për ruajtjen e varrezave dhe vendeve 
të shenjta në territore si dhe të sqarohet statusi i të vendosurve që nuk kishin 
dokumente identifikimi. Bashkëkryetarët synojnë të ndërmarrin misione të 
mëtejshme drejt zonave të tjera të prekura nga konflikti i NK, dhe të përfshijnë 
në këto misione ekspertë nga agjenci ndërkombëtare relevante të cilët do të ishin 
pjesë e implementimit të një marrëveshjeje për paqe.”
28. Më 18 qershor 2013 Presidentët e vendeve të Bashkëkryetarëve të Grupit 

të Minskut lëshuan një deklaratë të përbashkët në lidhje me konfliktin e 
Nagorno-Karabakh:
“Ne, Presidentët e vendeve të Bashkëkryetarëve të Grupit të Minskut 

të OSBE-së– Franca, Federata Ruse dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës – 
mbetemi të zotuar që të ndihmojmë palët në konfliktin e Nagorno-Karabakh për 
të arritur një zgjidhje paqësore dhe përfundimtare. Ne shprehim keqardhjen tonë 
të madhe që, në vend që të përpiqen të gjejnë një zgjidhje të bazuar mbi interesa 
të ndërsjella, palët kanë vazhduar të kërkojnë avantazhet e njëanshme në procesin 
e negociatave.

Ne vazhdojmë të besojmë fuqimisht se elementet e ravijëzuara në deklaratat 
e vendeve tona gjatë katër viteve të fundit duhet të jenë bazat e çdo zgjidhjeje 
të drejtë dhe të qëndrueshme të konfliktit të Nagorno-Karabakh. Këto elemente 
duhet të shihen si tërësi e integruar, sepse çdo përpjekje për të zgjedhur disa 
elemente kundrejt disa të tjerave do ta bënte të pamundur arritjen e një zgjidhjeje 
të ekuilibruar.

Ne përsërisim që vetëm një zgjidhje e negociuar mund të çojë drejt paqes, 
stabilitetit dhe pajtimit, duke hapur mundësi për zhvillim dhe bashkëpunim rajonal. 
Përdorimi i forcës ushtarake që ka krijuar situatën e tanishme të konfrontimit dhe 
mungesës së stabilitetit nuk do ta zgjidhë konfliktin. Rifillimi i luftimeve do të ishte 
shkatërrimtar për popullsinë e rajonit, duke shkaktuar humbje jetësh, më shumë 
shkatërrime, më shumë refugjatë, dhe kosto financiare jashtëzakonisht të mëdha. 
Në inkurajojmë fuqimisht udhëheqësit e të gjitha palëve që të zotohen sërish ndaj 
parimeve të Helsinkit, posaçërisht atyre që kanë të bëjnë me mospërdorimin e 
forcës ose kërcënimit të forcës, integritetin territorial, dhe të drejtat e barabarta 
dhe vetvendosjen e popujve. Ne gjithashtu u bëjmë apel atyre që të përmbahen 
nga çdo veprim ose retorikë që mund të ngrejë tensionin në rajon dhe që mund të 
çojë drejt përshkallëzimit të konfliktit. Udhëheqësit duhet ta përgatisin popullin 
e tyre për paqe, jo për luftë.

Vendet tona qëndrojnë në gatishmëri për të ndihmuar palët, por përgjegjësia 
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për dhënien fund konfliktit të Nagorno-Karabakh është e palëve. Ne besojmë 
fuqimisht se vonesat e mëtejshme në arritjen e një marrëveshjeje të ekuilibruar 
mbi një kornizë për paqe gjithëpërfshirëse janë të papranueshme, dhe nxisim 
udhëheqësit e Azerbajxhanit dhe Armenisë të fokusohen me energji të përtërira 
mbi çështjet që mbeten të pazgjidhura.”

C.  Kërkuesi dhe pasuria që pretendohet të ketë qenë në
       posedim të tij në Gulistan

29.  Kërkuesi, i përkatësisë etnike armene, deklaron që ai dhe familja e tij kanë 
jetuar në fshatin e Gulistanit në rajonin Shahumyan të RSS të Azerbajxhanit. 
Ai pretendon se ka pasur shtëpi dhe ndërtesa-anekse aty.

30.Gjeografikisht, Shahumyan ndante një kufi me NKAO dhe ndodhej në veri të 
tij. Ai rajon nuk ishte pjesë e NKAO por më vonë u pretendua nga “NKR” 
si pjesë e territorit të vet (shih paragrafin 19 lart). Sipas kërkuesit, 82% e 
popullsisë në Shanumyan kishte qenë e përkatësisë etnike armene para 
konfliktit.

31.  Në shkurt 1991 Shahumyan u shua si rajon i ndarë administrativ dhe u përfshi 
formalisht në rajonin e sotëm të Goranboy të Republikës së Azerbajxhanit.

32.  Në prill-maj të vitit 1991, Forcat e Brendshme të BRSS dhe njësitë ushtarake 
për qëllime të veçanta (“OMON”) të RSS të Azerbajxhanit nisën një operacion 
me qëllimin e deklaruar të “kontrollimit të pasaportave” dhe çarmatosjes së 
militantëve armenë vendas në rajon. Megjithatë, sipas burimeve të ndryshme, 
forcat e qeverisë, duke shfrytëzuar qëllimin e deklaruar si pretekst, dëbuan 
popullatën armene nga disa fshatra në rajonin e Shahumyan, duke i detyruar 
kështu ata të iknin nga shtëpitë e tyre dhe të merrnin arratinë drejt Nagorno-
Karabakh ose Armenisë. Dëbimet u shoqëruan me arrestime dhe dhunë 
kundër popullsisë civile. Në vitin 1992, kur konflikti u shndërrua në luftë në 
shkallë të gjerë, rajoni i Shahumyan u sulmua nga forcat e Azerbajxhanit.

1.  Parashtrimet e palëve dhe provat e paraqitura prej tyre
33. Qëndrimet e palëve në lidhje me vendbanimin dhe pasuritë e kërkuesit në 

Gulistan dallojnë.

(a)  Kërkuesi
34.  Kërkuesi u shpreh se ai kishte jetuar në Gulistan shumicën e jetës së tij deri 

në zhvendosjen e tij të detyruar në vitin 1992. Në mbështetje të këtij pohimi 
ai paraqiti një kopje të ish pasaportës së tij sovjetike të lëshuar në vitin 1979, 
në të cilën mund të shihet se kërkuesi është i lindur në Gulistan. Ai gjithashtu 
paraqiti certifikatën e tij të martesës, e cila tregon se ai dhe gruaja e tij, e cila 
po ashtu është e lindur në Gulistan, janë martuar aty në vitin 1955. Përveç 
kësaj, kërkuesi pohoi që, pasi ishte rritur në Gulistan, ai ishte larguar për disa 
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vjet për të kryer shërbimin ushtarak dhe për të punuar në qytetin Sumgait. Pak vjet 
pas martesës ai ishte kthyer në Gulistan, ku kishte jetuar deri në qershor 1992.

35. Kërkuesi paraqiti një kopje të një certifikate zyrtare (“pasaportë teknike”) 
kur dorëzoi kërkesën. Sipas atij dokumenti, të datuar 20 maj 1991, një shtëpi 
dykatëshe në Gulistan dhe ndërtesa-anekse në një zonë prej 167 metrash 
katrorë dhe 2160 metra katrorë tokë ishin të regjistruara në emër të kërkuesit. 
Më tej, ai paraqiti edhe një plan të detajuar të shtëpisë kryesore.

36. Sipas pasaportës teknike, 167 m katrorë ku ishte e vendosur shtëpia ziheshin 
nga shtëpia kryesore dhe 91 m katrorë nga shtëpi të ndryshme anekse përfshirë 
një stallë lopësh. Nga 2160 m katrorë tokë, 1500 prej tyre ishin kopsht me 
fruta dhe perime. Dokumenti gjithashtu përfshin informacione lidhur me 
shtëpinë kryesore dhe ndërtesa-anekse.

37.  Kërkuesi shpjegoi që ai e kishte marrë tokën me leje të Këshillit të Fshatit për 
të ndarë parcelën e tokës së babait të tij mes atij vetë dhe vëllait të tij. Vendimi 
ishte shënuar në regjistrin e Këshillit të Fshatit. Me ndihmën e familjarëve 
dhe miqve, ai dhe gruaja e tij e ndërtuan shtëpinë e tyre mbi atë parcelë toke 
në vitet 1962-1963. Katër fëmijët e tyre u rritën në atë shtëpi dhe ai dhe gruaja 
e tij vazhduan të jetonin aty deri në kohën kur u detyruan të largoheshin në 
qershor 1992. Më tej, kërkuesi shpjegoi që ai kishte qenë mësues i shkollës 
8-vjeçare në Gulistan dhe kishte nxjerrë jetesën pjesërisht me pagën e tij e 
pjesërisht me bujqësi dhe blegtori në tokën e vet, ndërkohë që gruaja e tij 
kishte punuar në fermën kolektive të fshatit që nga vitet ‘70.

38. Përveç pasaportës teknike dhe planit të shtëpisë të përmendur lart, kërkuesi 
paraqiti fotografi të shtëpisë dhe deklarata me shkrim që datonin gusht 2010 
nga dy ish-zyrtarë të Këshillit të Fshatit, Znj. Khachatryan dhe Z. Meghryan. 
E para deklaron se ajo ka qenë sekretare e Këshillit të Fshatit nga viti 1952 
deri në vitin 1976. Ajo konfirmon që Këshilli i Fshatit e ka lejuar kërkuesin 
që të ndante tokën e babait të tij mes atij dhe vëllait të vet. Të dy, si Znj. 
Khachatryan ashtu edhe Z. Meghryan, i cili deklaron se ka qenë anëtar i Bordit 
të Këshillit të Fshatit për disa vjet gjatë viteve ‘70, pohojnë se shënimet lidhur 
me ndarjen e tokës mes fshatarëve ishin bërë në regjistrin e Këshillit të Fshatit. 
Disa deklarata me shkrim nga maji i vitit 2010 prej anëtarëve të familjes 
(përfshirë gruan e kërkuesit, dy prej fëmijëve të tyre dhe dhëndri i tij), ish-
fqinjë dhe miq nga Gulistani, japin përshkrime të Gulistanit dhe konfirmojnë 
që kërkuesi ka qenë mësues i shkollës 8-vjeçare dhe ka pasur një parcelë 
toke si dhe një shtëpi dykatëshe në fshat. Ata gjithashtu konfirmojnë që disa 
ndërtesa-anekse dhe një kopsht me fruta dhe perime i përkisnin shtëpisë së 
kërkuesit, ku ai dhe familja e tij kanë jetuar deri në qershor 1992.

39. Kërkuesi përshkroi që rajoni i Shahumyan iu nënshtrua një bllokade nga 
Qeveria e Azerbajxhanit në fillim të viteve 1990. Në vitin 1992 forcat e 
armatosura filluan të sulmonin rajonin. Në qershor 1992 Gulistani u sulmua 
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direkt nga forcat e Azerbajxhanit. Prej 12 deri më 13 qershor 1992 fshati 
u bombardua rëndë. Popullsia e fshatit, përfshirë kërkuesin dhe anëtarët 
e familjes së tij, ikën sepse frikësoheshin për jetën e tyre. Deklaratat e 
lartpërmendura të disa dëshmitarëve gjithashtu ofrojnë një përshkrim të 
bllokadës së rajonit të Shahumyan gjatë konfliktit, të sulmit mbi fshat dhe të 
ikjes së banorëve të tij.

40.  Kërkuesi dhe familja e tij ikën në Armeni. Më pas, kërkuesi dhe gruaja e tij 
jetuan si refugjatë në Yerevan. Në vitin 2002 kërkuesi fitoi shtetësinë armene. 
Ai u sëmur rëndë në vitin 2004 dhe vdiq më 13 prill të vitit 2009 në Yerevan.

(b)  Qeveria përgjegjëse
41. Qeveria përgjegjëse parashtroi që nuk mund të verifikohej nëse kërkuesi 

faktikisht kishte jetuar në Gulistan dhe që kishte pasur pasuri atje. Për 
periudhën prej vitit 1998 deri tani, departamentet përkatëse të rajonit të 
Goranboy nuk kishin dokumentacion në lidhje me parcelën e tokës, shtëpinë 
ose ndërtesa të tjera që supozohej se ishin në posedim të kërkuesit. Për më 
tepër, disa arkiva nga ish rajoni i Shahumyan, përfshirë Regjistrin Civil dhe 
Zyrën e Pasaportave, ishin shkatërruar gjatë luftimeve. Në kohën e tashme nuk 
kishte asnjë dokument në lidhje me kërkuesin në arkivat rajonale të Goranboy.

42. Në mbështetje të qëndrimit të saj Qeveria paraqiti disa dokumente, të cilat 
ishin: një deklaratë, e datuar 22 korrik 2007, nga Koloneli Maharramov, 
Shefi i Departamentit Rajonal të Policisë së Goranboy, ku konfirmohej që 
arkivat e Zyrës së Regjistrit Civil dhe të Zyrës së Pasaportave të ish Rajonit të 
Shahumyan ishin shkatërruar gjatë konfliktit; një letër nga Shërbimi Shtetëror 
i Regjistrimit të Pasurisë së Patundshme e datës 31 korrik 2007 sipas së cilës 
Arkivat e Departamentit Rajonal përkatës nuk përmbanin asnjë dokument në 
lidhje me të drejtat pronësore të supozuara të kërkuesit; një deklaratë e datuar 
5 mars 2012 nga Z. Mammadov, Kryetar i Komisionit Shtetëror të Tokës 
dhe Hartave të Republikës së Azerbajxhanit, sipas së cilës vetëm Komiteti 
Ekzekutiv i Sovjetit të Deputetëve të Popullit të Qarqeve dhe Qyteteve kishte 
pushtetin të shpërndante tokën sipas Kodit të Tokës së RSS të Azerbajxhanit.

D.  Situata në Gulistan
43.  Qëndrimet e palëve gjithashtu ndryshojnë në lidhje me situatën aktuale që 

mbretëron në Gulistan. Qeveria armene, si ndërhyrës i palës së tretë, po ashtu 
bëri parashtresa në lidhje me këtë çështje.

1.  Parashtrimet e palëve
(a)  Kërkuesi

44.  Në lidhje me situatën në Gulistan, kërkuesi konstatoi që Republika e 
Azerbajxhanit kishte kontroll mbi fshatin dhe veçanërisht që ajo kishte 
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pozicione brenda vetë fshatit dhe në periferitë e tij. Sipas mendimit të tij, 
asgjë nuk vërtetonte se Gulistani ishte në Linjën e Kontaktit (angl. LoC) 
mes forcave të Azerbajxhanit dhe të “NKR” siç pretendohej nga Qeveria 
përgjegjëse.

45. Në procedurat para vendimit për pranueshmërinë, kërkuesi paraqiti një 
deklaratë me shkrim nga një oficer i lartë anonim i forcave të “NKR” e datuar 
11 gusht 2010, sipas të cilit Gulistani ishte nën kontroll de facto të forcave 
ushtarake të Azerbajxhanit (shih paragrafët 51 dhe58 poshtë). Më tej, kërkuesi 
pohoi që bashkëfshatarët ishin përpjekur të ktheheshin në Gulistan shumë 
herë por nuk kishin mundur të hynin në fshat sepse rrezikonin të qëlloheshin 
me armë nga forcat e Azerbajxhanit.

(b)  Qeveria përgjegjëse
46.Qeveria pranoi gjatë tërë procedurave që Gulistani ndodhej në territorin 

ndërkombëtarisht të njohur të Republikës së Azerbajxhanit.
47. Në parashtrimet e saj para vendimit për pranueshmërinë, Qeveria pohoi 

që Gulistani ndodhej fizikisht në LoC mes forcave të Azerbajxhanit dhe të 
Armenisë, e cila ishte vendosur nga marrëveshja e armëpushimit e majit 1994. 
Fshati ishte shkretuar dhe LoC mbahej me anë të stacionimit të forcave të 
armatosura në të dy anët dhe nga përdorimi i gjerë i minave të tokës. Kështu 
ishte e pamundur që Qeveria përgjegjëse të ushtronte ndonjë kontroll mbi atë 
zonë ose të kishte qasje në të.

48.  Në parashtresat e saj pas vendimit për pranueshërinë, Qeveria deklaroi që ajo 
nuk ushtronte kontroll të mjaftueshëm mbi fshatin. Duke iu referuar deklaratave 
të disa oficerëve ushtarakë që kishin shërbyer në rajonin e Goranboy dhe 
kishin dhënë deklarata mbi situatën në Gulistan (shih, paragrafin62poshtë), 
ajo u shpreh veçanërisht që fshati, i vendosur në një luginë në formën e 
shkronjës “v” në bregun verior të lumit Inzachay ishte në LoC, pra që ishte i 
rrethuar nga forcat e armatosura të Azerbajxhanit nga njëra anë (në veri dhe 
në lindje) dhe të Armenisë nga ana tjetër (në jug dhe në perëndim). Forcat 
armene mbanin pozicione me avantazh strategjik në një rrëpirë të pyllëzuar 
në jug të lumit, ndërsa pozicionet e Azerbajxhanit në bregun verior të lumit 
ndodheshin në një territor më të ulët dhe relativisht më të hapur. Qeveria 
pohoi që, faktikisht, Gulistani nuk ishte nën kontrollin efektiv të asnjërës 
anë. Ishte zonë e kontestuar dhe përbënte ambient të rrezikshëm. Fshati dhe 
rrethinat e tij ishin të minuara. Shkeljet e armëpushimit ndodhnin shpesh. 
Nuk kishte ndërtesa të sigurta në atë zonë meqenëse fshati ishte shkatërruar 
dhe braktisur.

49.  Në deklarimet e saj në seancën e 5 shkurtit 2014, Qeveria nënvizoi që Gulistani 
ishte ekspozuar ndaj zjarrit nga pozicionet ushtarake armene të vendosura 
përgjatë lumit në një rrëpirë të pjerrët. Përveç kësaj, ajo iu referua raportit të 
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AAAS mbi Gulistanin (shih paragrafët74 dhe75poshtë), duke shënuar që kjo 
konfirmonte, përveç faktit që Gulistani ndodhej në territorin e Azerbajxhanit, 
që zona rreth Gulistanit ishte malore dhe ishte objekt i aktivitetit ushtarak të 
vazhdueshëm dhe që fshati ishte shkatërruar. Ajo tha se zona ishte e minuar 
dhe civilët e kishin të pamundur të shkonin aty.

(c)  Qeveria armene, ndërhyrës i palës së tretë
50. Qeveria ndërhyrëse u shpreh gjatë tërë procedurave që Qeveria përgjegjëse 

kishte kontroll të plotë efektiv mbi Gulistan.
51. Në seancën e 15 shtatorit 2010 ajo e kishte kontestuar pohimin e Qeverisë 

përgjegjëse që Gulistani ishte në LoC. Duke iu referuar deklaratës me shkrim 
të 11 gushtit 2010 nga një oficer i lartë anonim i forcave të armatosura të 
“NKR” që shërbente në Gulistan e cila ishte paraqitur nga kërkuesi, Agjenti 
i Qeverisë së Armenisë kishte deklaruar se ai kishte qenë personalisht i 
pranishëm kur ishte dhënë deklarata dhe e konfirmoi saktësinë e saj. Mbi bazën 
e kësaj deklarate, Qeveria armene pohoi që në zonën në fjalë vija ndarëse 
mes forcave të armatosura të “NKR” dhe Republikës së Azerbajxhanit ishte 
një grykë përmes së cilës rridhte lumi Inzachay. Gulistani ishte i vendosur 
në veri të bregut të lumit dhe ishte nën kontrollin e forcave të armatosura 
të Azerbajxhanit të cilat kishin pozicione ushtarake brenda vetë fshatit dhe 
në periferitë e tij, ndërsa forcat e “NKR” ishin të vendosura në anën tjetër 
të grykës. Ajo gjithashtu iu referua DVD-së që përmbante video-incizime 
të fshatit të cilat i ishin dorëzuar Gjykatës nga kërkuesi në vitin 2008 (shih 
paragrafin56 poshtë) duke pretenduar se personi që shihet duke ecur mes 
shtëpive ishte ushtar i Azerbajxhanit. Qeveria armene deklaroi se ishte e 
pamundur që forcat e “NKR” ose ndonjë armen të hynte në fshat.

52. Në parashtrimet e saj lidhur me vendimin për pranueshmërinë, Qeveria e 
Armenisë zbuloi identitetin e oficerit të lartë të “NKR” me kërkesë të Gjykatës. 
Oficeri në fjalë është Koloneli Manukyan i Ushtrisë së Mbrojtjes së “NKR”. 
Më tej, Qeveria armene parashtroi që Agjenti i saj, Z. Kostanyan, kishte marrë 
leje nga autoritetet e “NKR” dhe kishte vizituar territorin afër Gulistanit në 
maj të vitit 2012. Ai kishte incizuar materiale në DVD dhe kishte regjistruar 
intervista me tre oficerë të “NKR” duke përshkruar situatën në terren në dhe 
afër Gulistanit (shih paragrafin 71poshtë). Qeveria armene gjithashtu iu përgjigj 
pyetjes së Gjykatës në lidhje me pohimin e saj të bërë në seancën e 15 shtatorit 
2010 që njeriu që ecën mes rrënojave në DVD-në e paraqitur nga kërkuesi 
është ushtar i Azerbajxhanit. Ndërkohë që deklaroi se nuk kishte mundësi të 
komentonte në lidhje me identitetin e atij njeriu, ajo iu referua deklaratave 
të oficerëve ushtarakë të “NKR” sipas të cilëve në Gulistan kishte pozicione 
ushtarake azerbajxhanase, por nuk kishte prani civile.

53. Në seancën e 15 shkurtit 2014, Qeveria armene përsëriti përshkrimin e saj të 
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situatës në Gulistan. Për më tepër, ajo pohoi që prania ushtarake azerbajxhanase 
në atë zonë ishte konfirmuar po ashtu edhe nga raporti i AAAS.

2.  Provat e paraqitura nga palët
54.  Palët kanë paraqitur materiale dokumentuese të shumta në mbështetje të 

qëndrimeve të tyre përkatëse. Paragrafët në vijim përmbajnë një përshkrim të 
shkurtër të provave kryesore.

(a)  Kërkuesi
(i) Harta e Gulistanit

55. Harta e Gulistanit dhe rrethinat: Duket se është kopje e një harte zyrtare 
me emrat në azerisht, ku tregohet i tërë fshati në bregun verior të një lumi 
(Indzachay). Pozicionet e supozuara të forcave të Azerbajxhanit tregohen si 
vijon: njëri ndodhet në mes të fshatit, disa të tjera janë në skajin verior të tij, 
të tjera janë të shpërndara në bregun verior të lumit por ndodhen më larg, 
shumica e tyre me sa duket në lartësitë rreth fshatit.
(ii)  DVD-të

56. Një DVD, e paraqitur bashkë me vërejtjet e tij, e datës 21 shkurt 2008, që 
përmban pamje të Gulistanit dhe rrethinave të tij. Fshati ndodhet në një 
kodrinë. Shumë prej shtëpive janë të rrënuara, kurse pak prej tyre ende i 
kanë çatitë të paprekura. Nga disa oxhakë del tym. Në një moment, një njeri 
shfaqet duke ecur mes rrënojave të fshatit. Në një kodrinë diku larg fshatit, 
shihen disa konstruksione që duket se janë pozicione zjarri.
(iii) Deklaratat nga oficerët e “NKR” dhe nga ish fshatarët nga Gulistani

57. Një letër nga “Ministri i Mbrojtjes i NKR” e datës 14 shkurt 2008 që 
përshkruan situatën në terren në Gulistan dhe pretendon në mënyrë të veçantë 
që Forcat e Armatosura të Azerbajxhanit kishin shumë pozicione dhe pika të 
hapjes së zjarrit mu në fshat.

58. Një deklaratë e datuar 11 gusht 2010 nga një oficer i lartë i forcave të 
“NKR” në pozitë ushtarake afër fshatit të Gulistanit që nga viti 2005 (shih 
përmbledhjen e deklaratës në paragrafin 51 lart). Deklarata shoqërohej me një 
hartë të bërë me dorë të Gulistanit dhe rrethinave të tij si dhe disa fotografi të 
zonës. Oficeri, i cili fillimisht kishte qenë anonim, është Koloneli Manukyan 
nga Ushtria e Mbrojtjes së “NKR”.
Një deklaratë e Z. Aloyan, asistent i përfaqësuesit të kërkuesit, i cili regjistroi 

deklaratën e dhënë nga oficeri i “NKR” në vend, d.m.th. në njësinë ushtarake 
afër Gulistanit, ku konfirmohet përmbajtja e deklaratës së atij oficeri dhe fakti që 
fotografitë janë bërë nga pozicioni ushtarak i “NKR”.

Një deklaratë e Z. Kostanyan, Agjent i Qeverisë së Armenisë, në prani të të 
cilit oficeri i “NKR” dha deklaratën e tij në njësinë e tij ushtarake afër Gulistanit.



411

59.  Deklarata të datuara mars 2012 nga tre ish fshatarë të Gulistanit të cilët 
pretendojnë se janë përpjekur pa sukses të kthehen në Gulistan gjatë periudhës 
mes viteve 2002 dhe 2004. Ata pretendojnë se i janë afruar zonës në anën e 
“NKR” të vijës së armëpushimit, dy prej tyre deklarojnë se kanë mundur të 
shohin poshtë në fshat nga lartësia e Napat, por e patën të ndaluar të lëviznin 
më tej nga ushtarët e “NKR” që i shoqëronin për shkak të rrezikut të snajperëve 
nga forcat kundërshtare. Njëri prej tyre deklaron se, me ndihmën e dylbive, 
ka mundur të shohë disa llogore në fshat dhe një ushtar duke qëndruar aty.

(b)  Qeveria përgjegjëse
(i)  Hartat

60. Hartë e Gulistanit dhe rrethinave të tij. Harta tregon tërë fshatin në bregun 
verior të lumit Indzachay, pozicionet ushtarake të Azerbajxhanit janë gjithashtu 
në bregun verior të lumit, kryesisht në lartësitë përreth fshatit. Pozicionet e 
“NKR” janë në bregun jugor to lumit ku më i afërti është përkarshi fshatit.
Një hartë e Nagorno-Karabakh e paraqitur nga Qeveria e Armenisë në 

Chiragov dhe të Tjerë kundër Armenisë (cituar lart). Harta tregon Gulistanin mu 
në kufirin e “NKR” në veri të një lumi.

Një hartë e Azerbajxhanit e publikuar në vitin 2006 nga Komisioni Shtetëror 
i Tokës dhe Kartografisë i Republikës së Azerbajxhanit. Harta tregon Gulistanin 
mu në kufirin e zonës së pushtuar nga “NKR”. Në hartë zonat e pushtuara janë të 
hijezuara dhe të rrethuara me vijë të kuqe; Gulistani është në atë vijë të kuqe por 
jashtë pjesës së hijezuar, në veri të një lumi.

(ii)  DVD-të
61. Dy DVD që përmbajnë pamje të Gulistanit dhe rrethinave të tij (njëra e paraqitur 

në shtator 2008, tjetra në korrik 2012). E para tregon fshatin në një pejsazh 
kodrinor, ku shumica e shtëpive janë të rrënuara, plus disa konstruksione në 
kreshtën e një kodre të cilat duket të jenë pozicione zjarri. E dyta përsëri 
tregon fshatin (shtëpi të rrënuara dhe makina bujqësore të shkatërruara) dhe 
pejsazhin përreth dhe është e shoqëruar me një tekst që shpjegon veçanërisht 
që në fshat nuk banon askush, që pozicionet armene janë në një rrëpirë të 
pyllëzuar dhe ata kontrollojnë fshatin me armë të kalibrit të madh, ndërsa 
pozicionet azerbajxhanase janë në një largësi prej rreth 2.5 km dhe mund ta 
kontrollojnë fshatin vetëm vizualisht.

(iii)  Deklaratat nga oficerët ushtarakë të Azerbajxhanit, oficerët dhe fshatarët 
nga fshatrat fqinje
62.  Deklaratat e dhëna në mars 2012 nga gjashtë oficerë ushtarakë të Azerbajxhanit, 

Koloneli Babayev, cili shërbeu në njësinë ushtarake në rajonin Goranboy 
nga viti 1994 deri në vitin 1997, dhe Kolonel-Togerët Abdulov, Mammadov, 
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Ahmadov, Abbasov dhe Huseynov, të cilët shërbyen në njësitë ushtarake në 
rajonin e Goranboy në periudha të ndryshme mes viteve 1990 dhe 2009, dhe 
përshkruajnë situatën në terren në Gulistan si vijon:

-  Gulistani ndodhet në bregun verior të lumit Indzachay;
-  pozicionet ushtarake të Azerbajxhanit janë në bregun verior të lumit në 

lindje dhe verilindje të vendbanimit të Gulistanit, të vendosura në tokat 
e ulëta, në largësi prej 1 dhe 3 km nga fshati i shkatërruar;

-   pozicionet ushtarake të Armenisë janë në bregun jugor të lumit në 
perëndim dhe jugperëndim të vendbanimit të Gulistanit, të vendosura 
në pozicione të larta strategjikisht më të mira (rrëpira të pjerrëta të 
mbuluara me pyje). Oficerët e vlerësojnë largësinë ku ndodhen 
pozicionet më të afërta armene mes 200-300 metra deri në 1 km.

-   shkeljet e armëpushimit nga forcat armene janë të shpeshta;
-   ata e kontestojnë pohimin e Qeverisë armene që disa prej shtëpive në 

fshat janë riparuar dhe po përdoren si pozicione ushtarake nga forcat e 
Azerbajxhanit;

-   pozicionet e Azerbajxhanit dhe vetë fshati ndodhen brenda distancës së 
zjarrit së pozicioneve armene (zjarr me mitralozë të kalibrit të rëndë), 
prandaj personeli ushtarak nuk mund të lëvizë lirisht në atë zonë por 
vetëm nëpër shtigje të caktuara;

-   nuk ka civilë në fshat;
-   shumica e ndërtesave (rreth 100 shtëpi) në fshat janë shkatërruar gjatë 

luftimeve. Meqenëse fshati është braktisur që nga viti 1992, shtëpitë 
janë prishur, çatitë janë rrëzuar, dhe tani brenda ndërtesave të shkatërruara 
rriten trungje pemësh. Momentalisht nuk kanë mbetur ndërtesa të 
banueshme; pas luftimeve, forcat armene kanë minuar territorin e 
vendbanimeve, këto mina nganjëherë aktivizohen nga kafshët;

-   Kolonel-Toger Abdulov deklaron se ka vëzhguar lëvizjet e ushtrisë 
armene në rrënojat e pjesës jugore të vendbanimeve të Gulistanit, Kolonel-
Toger Mammadov pretendon se ka parë ushtarët armenë duke lëvizur nga 
pozicionet e tyre drejt lumit. Kolonel-Togerët Abbasov dhe Huseynov 
deklarojnë se kanë vëzhguar forcat ushtarake armene duke shkatërruar 
ndërtesa dhe duke përdorur materialet e tyre për fortifikatat e tyre.

63. Informacionet nga Ministria e Mbrojtjes së Azerbajxhanit që mbulojnë 
periudhën prej vitit 2003 deri në vitin 2010 mbi shkeljet e armëpushimit 
tregojnë rritje nga viti 2008 (20 në vitin 2008, 35 në vitin 2009, dhe 52 në vitin 
2010) dhe viktima në zonën e Gulistanit si pasojë e shpërthimit të minave (5 
ushtarë të vrarë më 5 gusht 2003) ose shkeljes së armëpushimit (një ushtar i 
vrarë më 25 shkurt 2005).
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64. Një letër nga Drejtori i Agjencisë Kombëtare për Veprimin kundër Minave e 
datuar 12 korrik 2010 deklaron që fshati i Gulistanit në rajonin e Goranboy 
ishte “i përkufizuar si territor me ndotje në shkallë të gjerë të minave dhe 
pajisjeve të pashpërthyera (angl. UXO)”.

65. Deklaratat e dhëna në mars 2012 nga tetë fshatarë që jetonin në vendbanimet 
fqinje, fshati Meshali dhe qyteti Yukhari Aghjakand. Ata përshkruajnë që 
fshati i Gulistanit është shkretuar dhe që rrethinat e tij janë të minuara dhe 
janë rregullisht nën zjarr nga pozicionet armene.

(iv) Kumtesat për shtyp
66. Dy kumtesa për shtyp të tetorit 2006 nga një burim armen në lidhje me një 

mision të OSBE-së që monitoronte vijën kufitare mes NagornoKarabakh dhe 
Azerbajxhanit afër fshatit të Gulistanit.

67. Kumtesa të shumta për shtyp të lëshuara nga Agjencia Azere e Lajmeve mes 
qershorit 2010 dhe majit 2012 bëjnë fjalë për shkelje të armëpushimit në 
zona të ndryshme përfshirë pjesën e Gulistanit. Teksti më shpesh i përdorur 
nga këto deklarata shtypi është si vijon: “Forcat e Armatosura Armene hapën 
zjarr kundër Forcave të Armatosura Azerbajxhanase nga postet afër fshatit 
Gulistan” ose “...nga postet në lartësi të paemëruara afër fshatit Gulistan” 
ose “njësitë armike hapën zjarr në pozicionet e Forcave të Armatosura të 
Azerbajxhanit nga postet [...] afër fshatit Gulistan të rajonit Goranboy të 
Azerbajxhanit”. Njëra prej këtyre deklaratave, e datuar 3 mars 2012, raporton 
që “togeri i Azerbajxhanit Gurban Huseynov ka goditur një minë në fshatin 
Gulistan në vijën e frontit të rajonit të Goranboy. Si pasojë, ai ka humbur 
këmbën e tij”.

68. Një deklaratë nga Fushata Ndërkombëtare për Ndalimin e Minave të Tokës e 
20 shtatorit 2013 shprehte shqetësimin rreth vendosjes së shtuar të minave të 
tokës anti-njeri nga autoritetet e Nagorno-Karabakh përgjatë vijës së kontaktit 
Armeni-Azerbajxhan në lindje dhe në veri të territorit të diskutueshëm.

(c)  Qeveria armene, ndërhyrësee palës së tretë
(i)  Harta

69.  Një hartë e Gulistanit dhe rrethinave të tij, e cila tregon tërë fshatin në bregun 
verior të lumit Idzachay. Pozicionet e Azerbajxhanit gjithashtu ndodhen në 
bregun verior të lumit dhe shumë afër fshatit (në lindje dhe perëndim të tij 
dhe në skajin verior të tij) ndërsa pozicionet e “NKR” janë në bregun jugor të 
lumit, ku pozicioni më i afërt është karshi fshatit.
(ii)  DVD

70.  Një DVD e paraqitur në korrik 2012, që përmban pamje të Gulistanit dhe 
të rrethinave të tij dhe intervista të marra në vend nga Agjenti i Qeverisë, 
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Z. Kostanyan, me tre oficerë të ushtrisë së “NKR” që shërbejnë në njësinë 
ushtarake afër Gulistanit (për përmbajtjen e tyre shiko paragrafin71poshtë).
Ajo tregon fshatin, me shumicën e shtëpive të rrënuara, dhe pejsazhin rreth 
tij. Nga fundi i videos, mund të shihet një tufë delesh dhe disa njerëz që 
lëvizin prapa fshatit të shkatërruar.

(iii)  Deklaratat e oficerëve ushtarakë të “NKR”
71. Transkriptet e intervistave të incizuara në maj 2012 me komandantin e Njësisë 

Sevoyan, Rreshterin Petrosyan dhe oficerin Vardanyan, që shërbenin në 
njësinë ushtarake të “NKR” të vendosur afër Gulistanit. Ata e përshkruajnë 
situatën në terren si vijon:

-   forcat ushtarake të Azerbajxhanit kanë pozicione në fshat dhe 
nganjëherë kryejnë detyra luftarake atje, por pika e tyre e përhershme 
e vendndodhjes është prapa;

-   nuk ka civilë në fshat;
-   nuk ka mina brenda në fshat por zona përreth është minuar nga forcat 

e Azerbajxhanit (ata vërejnë që herë pas here kafshët i aktivizojnë 
minat);

-   nganjëherë ka shkelje të armëpushimit nga ana e Azerbajxhanit; në 
qoftëse njerëzit janë neglizhentë, rrezikojnë të qëllohen nga pozicionet 
e Azerbajxhanit;

-   ka ndodhur disa herë që ish fshatarët e Gulistanit kanë ardhur aty 
me dëshirën që të shohin fshatin e tyre. Për shkak të rreziqeve nga 
snajperët ose zjarri me armë luftarake nga ana e Azerbajxhanit, ata nuk 
i kanë lejuar t’i afrohen fshatit.

3.  Provat e mbledhura nga Gjykata
72. Më 12 shtator 2013 Gjykata i kërkoi Shoqatës Amerikane për Avancimin 

e Shkencave (“AAAS”), në kuadër të programit të saj për “Teknologji 
Gjeohapsinore dhe të Drejta të Njeriut”, që të hartonte një raport në lidhje 
me çështjet në vijim: vendndodhja e pozicioneve ushtarake siç janë llogoret 
dhe fortifikatat në dhe rreth fshatit të Gulistanit, për periudhën prej hyrjes në 
fuqi të Konventës në lidhje me Azerbajxhanin (15 prill 2002) e deri tani, dhe 
gjithashtu në lidhje me gjendjen e shkatërrimit të ndërtesave në fshat dhe në 
varrezat e fshatit në kohën e hyrjes në fuqi të Konventës (15 prill 2002).

73. Raporti “Vlerësimi i pamjeve satelitore me rezolucion të lartë të Gulistanit, 
Azerbajxhan, 2002-2012” (raporti i AAAS”) iu dorëzua Gjykatës në nëntor 
2013. Mbi bazën e interpretimit të pamjeve satelitore me rezolucion të lartë 
nga vitet 2005, 2009 dhe 2012 të marra nga burime publike, raporti ofron 
informacionet në vijim.
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74. Në lidhje me strukturat ushtarake, ai shënon që ka llogore dhe barrikada në 
fshat dhe afër tij në pamjet e vitit 2005 dhe 2009, një rritje që ka ndodhur gjatë 
periudhës ndërhyrëse, ndërkohë që pas vitit 2009 llogoret duket se kanë filluar 
të mos përdoren, siç tregohet nga pamjet e zbehura të këtyre llogoreve në 
foton e vitit 2012. Në zonën që rrethon Gulistanin ishin të dukshme aktivitete 
ushtarake. Shtimi i ushtrisë në periudhën nga viti 2005 deri në vitin 2009, për 
sa u përket llogoreve, barrikadave, ndërtimeve ushtarake, automjeteve dhe 
gjurmëve të rrotave të automjeteve u ndoq nga zhvillimet e vazhdueshme 
ushtarake në rajon gjatë periudhës prej vitit 2009 deri në vitin 2012, por të një 
lloji tjetër, konkretisht fakti që llogoret dhe barrikadat mbetën pa përdorur, 
ndërkohë që ndërtimet ushtarake dhe prania e automjeteve vazhduan të 
shtoheshin.

75. Në lidhje me shkatërrimin e ndërtesave, raporti tregon se shumica e rreth 
250 shtëpive në fshat janë shkatërruar, ku fjala “shkatërruar” nënkupton që 
ata nuk janë më të paprekura. Raporti shënon që degradimi i ndërtesave dhe 
rritja e harbuar e bimësisë e kishte errësuar pamjen e tyre dhe e vështirësonte 
numërimin e strukturave. Ndërkohë që në vitin 2005 rreth 33 ndërtesa ishin të 
paprekura, në vitin 2009 kishte vetëm 17 sosh, dhe në vitin 2012 vetëm 13. Në 
shumicën e ndërtesave të shkatërruara muret e jashtme dhe të brendshme ishin 
ruajtur ndërsa çatitë ishin rrëzuar. Ndërkohë që gjendja e ndërtesave sugjeron 
djegien si shkak të mundshëm të shkatërrimit, raporti nënvizon që shkaku i 
shkatërrimit nuk mund të konstatohej përmes pamjeve satelitore, e sidomos 
nuk ishte gjithmonë e mundur të thuhej nëse ndërtesat ishin shkatërruar me 
dashje. Në pamjet satelitore nuk kishte varreza të identifikueshme. Raporti 
sugjeron që kjo mund të jetë për shkak të rritjes së madhe të bimësisë.

II.  ZOTIMI I PËRBASHKËT I ARMENISË DHE AZERBAJXHANIT
76.  Para hyrjes në Këshillin e Evropës, Armenia dhe Azerbajxhani morën përsipër 

para Komitetit të Ministrave dhe Asamblesë Parlamentare që të zotoheshin 
për zgjidhjen paqësore të konfliktit të Nagorno-Karabakh (shih Opinionet 
221 (2000) dhe 222 (2000) të Asamblesë Parlamentare dhe Rezolutat Res 
(2000)13 dhe (2000)14 të Komitetit të Ministrave).
Në paragrafët përkatës të Opinionit 222 (2000) të kërkesës së Azerbajxhanit 

për anëtarësim në Këshillin e Evropës thuhet si vijon:
“11.  Asambleja merr parasysh letrën e Presidentit të Azerbajxhanit ku 

përsëritet zotimi i vendit të tij për një zgjidhje paqësore të konfliktit të Nagorno-
Karabakh dhe ku theksohet se hyrja e Azerbajxhanit në Këshillin e Evropës do të 
japë kontribut madhor në negocimin e procesit dhe stabilitetin në rajon.

...
14.  Asambleja Parlamentare merr parasysh letrat nga Presidenti i Azerbajxhanit, 

kryetari i parlamentit, Kryeministri dhe kryetarët e partive politike të 
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përfaqësuara në Parlament, dhe shënon që Azerbajxhani merr përsipër të 
respektojë zotimet e mëposhtme:
...
ii.  për sa i përket zgjidhjes së konfliktit të Nagorno-Karabakh:
a.   të vazhdojë përpjekjet për ta zgjidhur konfliktin vetëm me mjete 

paqësore;
b.  të zgjidhë mosmarrëveshjet ndërkombëtare dhe vendore me anë 

të mjeteve paqësore dhe në përputhje me parimet e të drejtës 
ndërkombëtare (një detyrim që e kanë të gjitha shtetet anëtare të 
Këshillit të Evropës) duke refuzuar me vendosmëri çdo përdorim të 
forcës kundër fqinjëve të tij;»

Rezoluta Res (2004)14 nga Komiteti i Ministrave në lidhje me ftesën dërguar 
Azerbajxhanit për t’u bërë anëtar i Këshillit të Evropës i referohet zotimeve të 
marra nga Azerbajxhani, siç ceket në Opinionin 222 (2000) dhe garancitë për 
përmbushjen e tyre të dhëna nga Qeveria e Azerbajxhanit.

III.  E DREJTA PËRKATËSE VENDASE
A.  Ligjet e RSS të Azerbajxhanit

77.  Ligjet përkatëse lidhur me të drejtën e kërkuesit për pronën e tij bënin pjesë 
në Kushtetutën e RSS të Azerbajxhanit të vitit 1978 dhe në Kodin e Tokës të 
vitit 1970 si dhe në Kodin e Banimit të vitit 1983.

1.  Kushtetuta e vitit 1978
78.  Kushtetuta deklaronte si vijon:

Neni 13
“Baza e pasurisë personale të qytetarëve të RSS të Azerbajxhanit përbëhet 

nga të ardhurat e fituara. Pasuria personale mund të përfshijë sende të shtëpisë, 
sende të konsumit personal, praktike dhe të dobishme, shtëpi, dhe kursimet e 
mbledhura. Pasuria personale e qytetarëve dhe e drejta për ta trashëguar atë 
mbrohen nga Shteti.

Qytetarëve mund t’u jepen parcela toke siç parashikohet në ligj për bujqësi 
shtesë (përfshirë mbajtjen e bagëtive dhe shpezëve), kopshtari dhe ndërtimin e 
shtëpive individuale. Qytetarët duhet ta përdorin tokën e tyre në mënyrë racionale. 
Fermat shtetërore dhe kolektive u ofrojnë qytetarëve ndihmë për tokat e vogla që 
mbajnë ata.

Pasuria personale ose pasuria me të drejtë shfrytëzimi nuk mund të përdoret 
për të nxjerrë të ardhura të pafituara në dëm të interesit publik.”

2.  Kodi i Tokës i vitit 1970
79.  Dispozitat përkatëse të Kodit të Tokës deklarojnë si vijon:
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Neni 4.  Pronësia e shtetit (popullit) mbi tokën
“Në përputhje me Kushtetutën e BRSS dhe Kushtetutën e RSS të 

Azerbajxhanit, toka është pronë e Shtetit –ajo është pronë e përbashkët e tërë 
popullit sovjetik.

Në BRSS toka është në pronësi ekskluzive të Shtetit dhe shpërndahet vetëm 
për shfrytëzim. Veprimet direkte ose indirekte që shkelin të drejtën e Shtetit mbi 
pronësinë e tokës janë të ndaluara.

Neni 24.  Dokumentet që vërtetojnë të drejtën e shfrytëzimit të tokës
“E drejta e shfrytëzimit nga fermat kolektive, fermat shtetërore dhe parcela të 

tjera toke vërtetohet nga një certifikatë Shteti për të drejtën e përdorimit.
Forma e certifikatës përcaktohet nga Sovjeti i Ministrave të BRSS në 

përputhje me legjislacionin e BRSS dhe republikat e unionit.
E drejta për shfrytëzim të përkohshëm të tokës vërtetohet nga një certifikatë 

në formën e përcaktuar nga Sovjeti i Ministrave të RSS të Azerbajxhanit.”

Neni 25.  Rregullat e lëshimit të certifikatave për të drejtën 
e shfrytëzimit të tokës

“Certifikatat shtetërore për të drejtën e shfrytëzimit të papërcaktuar të tokës 
dhe certifikatat për të drejtën e shfrytëzimit të përkohshëm të tokës u lëshohen 
fermave kolektive, fermave shtetërore dhe institucioneve, agjencive dhe 
organizatave të tjera shtetërore, kooperative dhe publike si dhe qytetarëve nga 
Komiteti Ekzekutiv i Deputetëve të Sovjetit të Popullit të qarkut ose rrethit (sipas 
qeverisjes së republikës) në territorin ku ndodhet parcela e tokës e cila duhet të 
jepet në shfrytëzim.”

Neni 27.  Shfrytëzimi i tokës për qëllime të caktuara
“Përdoruesit e tokës kanë të drejtë të kenë parcela toke dhe duhet t’i 

shfrytëzojnë ato për qëllimin për të cilin janë shpërndarë parcelat e tokës në fjalë.”
Neni 28.  Të drejtat e shfrytëzimit të përdoruesve të tokës

mbi parcelat e caktuara të tokës
“Varësisht nga qëllimi i paracaktuar i një parcele toke të caktuar dikujt, 

përdoruesit e tokës kanë të drejtat e mëposhtme në përputhje me rregullat 
përkatëse:

–   të ndërtojnë objekte rezidenciale, industriale dhe publike përveç 
ndërtesave dhe strukturave të tjera;

–   të mbjellin bimë bujqësore, të pyllëzojnë dhe të mbjellin fruta, pemë 
dekorative dhe drunj të tjerë;

–   të shfrytëzojnë fushat e korrjes, lëndinat dhe toka të tjera bujqësore;
–  të përdorin burime natyrore, torfë, dhe pjesë uji për nevoja ekonomike 

si dhe për shfrytëzimin e veçorive të tjera të vlefshme të tokës.



418

Neni 126-1.  E drejta e shfrytëzimit të tokës në rastin 
e trashëgimit të së drejtës së pronësisë mbi një ndërtesë

“Në qoftë se pronësia e një ndërtese të ndodhur në fshat trashëgohet dhe në 
qoftë se trashëgimtarët nuk kanë të drejtë të blejnë parcelë për shtëpi në përputhje 
me procedurën përkatëse, atyre do t’u jepet e drejta e shfrytëzimit të një parcele 
toke të nevojshme për mbajtjen e ndërtesës, në madhësinë e përcaktuar nga 
Sovjeti i Ministrave të RSS të Azerbajxhanit.”

Neni 131.  Caktimi i parcelave të tokës qytetarëve për ndërtimin e 
apartamenteve personale të banimit

“Parcelat e tokës për ndërtimin e ndërtesave rezidenciale me një apartament 
të vetëm për t’u bërë pronë personale u caktohen qytetarëve të cilët jetojnë 
në vendbanime të populluara të RSS të Azerbajxhanit aty ku ndërtimi i 
apartamenteve personale nuk është i ndaluar nga legjislacioni në fuqi, nga toka 
që u përket qyteteve dhe vendbanimeve urbane; nga toka e fshatit që nuk përdoret 
nga fermat kolektive, fermat shtetërore ose ndërmarrje të tjera bujqësore; nga 
toka e rezervave të Shtetit; dhe nga toka e fondit të Shtetit për pyjet e cila nuk 
është e përfshirë në zonat e gjelbërimit të qyteteve. Toka caktohet për qëllimet e 
përmendura në përputhje me procedurën e parashikuar sipas ... këtij Kodi.

Ndërtimi i apartamenteve personale në qytete dhe vendbanime të punëtorëve 
zhvillohet në zona të zbrazëta të cilat nuk kërkojnë shpenzime për shfrytëzim ose 
përgatitje teknike; dhe, si rregull, afër hekurudhave dhe autoudhëve të cilat ofrojnë 
komunikacion të rregullt të udhëtarëve, në formën e lagjeve ose vendbanimeve 
rezidenciale të veçuara.”

3.  Kodi i Banimit i vitit 1983
80.  Neni 10.3 i Kodit tëBanimit thotë si vijon:

“Qytetarët kanë të drejtë të kenë shtëpi si pronë personale në përputhje me 
legjislacionin e BRSS dhe RSS të Azerbajxhanit.”

4.  Udhëzimi i vitit 1985 mbi Rregullat e Regjistrimit të Ambienteve të Banimit
81.  Udhëzimi i vitit 1985, në Nenin 2, rendiste dokumentet që shërbenin si prova 

të titullit mbi një shtëpi rezidenciale. Udhëzimi u miratua nga Departamenti 
Qendror i Statistikave i BRSS me anë të Urdhrit nr. 380 të 15 korrikut 1985. 
Neni 2.1 numëronte llojet e ndryshme të dokumenteve që përbënin provat 
themelore të titullit.
Neni 2.2 thoshte që, në qoftë se provat themelore mungojnë, titulli mund të 

vërtetohet indirekt me anë të dokumenteve të tjera, përfshirë:
“dokumente inventaro-teknike në rastet kur ato përmbajnë referenca të sakta 

ndaj posedimit nga pronari të dokumentit të zyrtarizuar që vërteton të drejtën e tij 
mbi shtëpinë rezidenciale”
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Neni 2.3 parashikonte si vijon:
“Në zonat rurale, si dhe kur vendbanimet rurale janë të përfshira brenda 

kufirit të qytetit (fshatit) ose të riorganizuara si qytet (fshat), baza për regjistrim 
përbëhet nga listat e anëtarëve të familjes, ekstrakte të tyre, deklarata nga Komiteti 
Ekzekutiv i Deputetëve të Popullit në Fshat ose në Rajon si dhe dokumente të 
tjera që vërtetojnë një të drejtë pronësore mbi ndërtesat e specifikuara në Nenet 
2.1 dhe 2.2 tëkëtyre Udhëzimeve.”

5.  Karta e vitit 1958 mbi Këshillat e Deputetëve të Punëtorëve të Fshatit në 
RSS të Azerbajxhanit
82. Më tej, sipas kërkuesit, Karta mbi Këshillat e Deputetëve të Punëtorëve të 

Fshatit të RSS të Azerbajxhanit e datës 23 prill 1958 (“Karta e vitit 1958 mbi 
Këshillat e Fshatit”) ishte relevante për sa i përkiste përcaktimit të të drejtave 
të tij në lidhje me tokën në fillimin e viteve ‘60. Qeveria e kontestoi një gjë 
të tillë.
Seksioni 2 paragrafi 9 parashikonte si vijon:
“Në fushën e bujqësisë Këshilli i Deputetëve të Punëtorëve të Fshatit:
...
(j)  administron tokën nacionale të fshatrave; bën ndarjen dhe shpërndarjen e 

parcelave të tokës nga një fond i tillë për banorët për ndërtime private; kontrollon 
respektimin e legjislacionit mbi mbajtjen e tokës.”

Seksioni 2 paragrafi 19 parashikonte si vijon:
“Në fushën e ruajtjes së rendit publik dhe të drejtave të banorëve, Këshilli i 

Deputetëve të Punëtorëve të Fshatit:
...
(e)  bën regjistrimin e ndarjeve të pronave familjare në ferma kolektive 

(familjet e fshatarëve).”

B.  Ligjet e Republikës së Azerbajxhanit
1.  Urdhri i vitit 1991 mbi “Ofrimin e Banimit Qytetarëve që Janë Larguar me 

Forcë nga Vendbanimi i Përhershëm (Refugjatë)”
83. Më 6 nëntor 1991 Sovjeti Suprem i Republikës së Azerbajxhanit lëshoi një 

Urdhër mbi “Ofrimin e Banimit Qytetarëve që Janë Larguar me Forcë nga 
Vendbanimet e Përhershme (Refugjatë)”. Ky urdhër adresonte inter alia 
praktikën e shfaqur të këmbimit të pronave mes armenëve që iknin nga 
Azerbajxhani dhe azerbajxhanasve që iknin nga Armenia, NagornoKarabakh 
dhe provincat përreth.

Seksioni 8
“Të udhëzohen Sovjetët e Deputetëve të Popullit të qyteteve Sumgayit, 

Gandja, Mingachevir, Yevlakh, Ali-Bayramli, Lenkaran, Naftalan, Sheki dhe të 
lagjeve dhe organeve të tyre lokale me autoritet ekzekutiv në lidhje me ofrimin, 
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brenda dy muajve, të banimit për familjet e tjera të refugjatëve që kanë prokura 
ose dokumente të tjera mbi këmbimin e shtëpive dhe apartamenteve nga Armenia 
në Azerbajxhan.

Duke pasur parasysh faktin që një pjesë e konsiderueshme e refugjatëve kanë 
këmbyer shtëpitë e tyre pronë private me apartamente pronë Shteti në qytete, 
të udhëzohen organet lokale me autoritet ekzekutiv që t’i transferojnë këto 
apartamente në pronësi private të refugjatëve, pas miratimit të ligjit përkatës mbi 
privatizimin.

Të deklarohen ambientet e banimit të ndërtuara nga ministri, institucione 
dhe organizata të ndryshme të Republikës së Azerbajxhanit pas vitit 1988 në 
zona rurale për strehimin e refugjatëve si prona private të refugjatëve të vendosur 
dhe të udhëzohen organet lokale me autoritet ekzekutiv që t’u lëshojnë atyre 
familjeve dokumentacionin përkatës.

Të transferohet prona private e familjeve të cilat nuk e kanë këmbyer ose 
shitur kur kanë ikur nga Republika në pronë private të familjeve të refugjatëve 
që kanë ardhur në Republikën e Azerbajxhanit dhe janë me banim të përhershëm 
në ato ambiente, si kompensim për banesë e lënë në vendet e tyre të banimit të 
përhershëm në Armeni me forcë dhe pa kompensim.”
84. Urdhri i vitit 1991 është ende në fuqi. Përveç atij urdhri nuk është miratuar 

asnjë ligj në lidhje me pronat e braktisura nga armenët që kanë ikur nga 
Azerbajxhani për shkak të konfliktit të NagornoKarabakh. Rrjedhimisht, 
për pronat që nuk mbulohen nga urdhri, zbatohen rregullat e përgjithshme të 
pronësisë të përshkruara në paragrafët vijues.

85.  Më 9 nëntor 1991 Republika e Azerbajxhanit miratoi ligje mbi pronën të cilat, 
për herë të parë, iu referuan tokës si objekt i pronësisë private. Megjithatë, 
rregullat e hollësishme lidhur me privatizimin e tokës sëdhënë qytetarëve u 
futën më vonë, me Ligjin e vitit 1996 mbi Reformën e Tokës.
2.  Ligji mbi Pronën i vitit 1991

86.  Ligji i vitit 1991 mbi Pronën në Republikën e Azerbajxhanit hyri në fuqi më 
1 dhjetor 1991. Ai parashikonte, inter alia, si vijon:

Neni 21.  Objektet e të drejtave pronësore të qytetarit
“1.  Qytetari mund të posedojë:
–   parcela toke;
–   shtëpi, apartamente, shtëpi fshati, garazhe, artikuj shtëpiakë dhe artikuj 

të përdorimit privat;
–   aksione, bono thesari dhe letra të tjera me vlerë;
–   pajisje të shtypit të gjerë;
–   komplekse ndërmarrjesh dhe pronash për prodhimin e mallrave të 

synuara për konsumatorin, tregjet sociale dhe kulturore, me përjashtim 
të disa llojeve të caktuara të pronave të saktësuara me ligj të cilat 
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nuk mund të jenë pronë e qytetarëve për arsye të sigurisë së shtetit 
ose asaj publike të specifikuara me ligj ose për shkak të detyrimeve 
ndërkombëtare.

...
5.  Qytetari që është pronar i një banese, shtëpie rezidenciale, shtëpie fshati, 

garazhi ose ambienti apo ndërtese tjetër ka të drejtë të bëjë çfarë dëshiron 
me këtë pronë: ta shesë, ta lërënë trashëgimi, ta falë, ta lëshojë me qira ose të 
ndërmarrë veprime të tjera që nuk shkelin ligjin.”

3.  Kodi i Tokës i vitit 1992
87.  Kodi i ri i Tokës, i cili hyri në fuqi më 31 janar 1992, përmbante dispozitat 

në vijim:
Neni 10.  Pronësia private e parcelave të tokës

“Parcelat e tokës u shpërndahen për pronësi private qytetarëve të Republikës 
së Azerbajxhanit në përputhje me kërkesat e autoriteteve ekzekutive lokale 
bazuar mbi vendimet e Sovjetit të Deputetëve të Popullit të një lagjeje ose qyteti 
për qëllimet e përmendura më poshtë:

1)   për personat me banim të përhershëm në atë territor në mënyrë që të 
ndërtojnë shtëpi private dhe ndërtime të mëtejshme si dhe për ngritjen 
e bujqësisë ndihmëse;

2)   për aktivitetin e fermave dhe organizatave të tjera që janë të përfshira 
në prodhimin e produkteve bujqësore për shitje;

3)   për ndërtimin e shtëpive private dhe kolektive të fshatit dhe garazheve 
private brenda kufijve të qyteteve;

4)   për ndërtimet e lidhura me veprimtarinë e biznesit;
5)   për aktivitetin e prodhimit tradicional etnik.

Sipas legjislacionit të Republikës së Azerbajxhanit parcelat e tokës mund të 
shpërndahen në pronësi private të qytetarëve për qëllime të tjera.”

Neni 11.  Kushtet për shpërndarjen e parcelave të tokës për pronësi 
private

“Për qëllimet e cekura në Nenin 10 të këtij Kodi, e drejta e pronësisë mbi një 
parcelë toke jepet falas.

Parcelat e tokës që u shpërndahen qytetarëve për shtëpitë e tyre private, shtëpitë 
e fshatit dhe garazhet para datës së hyrjes në fuqi të këtij Kodi transferohen në pronësi 
të tyre. E drejta e pronës private ose posedimit të përjetshëm të trashëgueshëm të 
një parcele toke nuk mund t’u jepet shtetasve të huaj ose entiteteve ligjore të huaja.

Parcela e tokës nuk i kthehet pronarëve të mëparshëm dhe trashëgimtarëve të 
tyre. Ata mund të marrin të drejtën e pronësisë mbi parcelën e tokës mbi bazën e 
parashikuar në këtë Kod.”
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Neni 23.  Shpërndarja e parcelave të tokës
“Parcelat e tokës u shpërndahen qytetarëve, ndërmarrjeve dhe organizatave 

për pronësi të tyre, posedim, shfrytëzim ose qira me anë të një vendimi të Sovjetit 
të Deputetëve të Popullit të lagjes ose qytetit, në përputhje me procedurën për 
shpërndarjen e tokës dhe në pajtim me dokumentacionin e shfrytëzimit të tokës.

Qëllimi i caktuar i një parcele toke shënohet në certifikatën e shpërndarjes 
së tokës.

Procedura për bërjen dhe shqyrtimin e kërkesës për shpërndarjen ose 
konfiskimin e një parcele toke, përfshirë konfiskimin e një parcele toke për nevoja 
të Shtetit ose publike, përcaktohet nga Kabineti i Ministrave të Republikës së 
Azerbajxhanit.

Kërkesat e qytetarëve për shpërndarjen e parcelave të tokës shqyrtohen 
brenda një periudhe jo më të gjatë se një muaj.”

Neni 30.  Dokumentet që vërtetojnë të drejtat pronësore, të drejtat 
poseduese dhe shfrytëzimin e vazhdueshëm të tokës

“Të drejtat pronësore mbi tokën dhe të drejtat e posedimit dhe shfrytëzimit 
të vazhdueshëm të tokës vërtetohen nga Shteti me anë të një certifikate të lëshuar 
nga Sovjeti i Deputetëve të Popullit të lagjes ose qytetit.

Forma e kësaj certifikate shtetërore vendoset nga Kabineti i Ministrave të 
Republikës së Azerbajxhanit.”

4.  Kushtetuta e vitit 1995
88.  Kushtetuta e vitit 1995 mbron të drejtën e pronës dhe parashikon përgjegjësinë 

e Shtetit në lidhje me çdo dëmtim që rrjedh nga veprimet e paligjshme ose 
mosveprimet e organeve të Shtetit dhe zyrtarëve të tyre.
Në dispozitat përkatëse të Kushtetutës thuhet si vijon:

Neni 29
“I.   Secili ka të drejtë të ketë pronë të vetën.
II.   Asnjë lloj prone nuk ka përparësi. Të drejtat pronësore, përfshirë të 

drejtat e pronarëve privatë, mbrohen me ligj.
III.   Secili mund të posedojë prona të tundshme ose të patundshme. E drejta 

e pronësisë u jep pronarëve të drejtën për të poseduar, shfrytëzuar dhe 
trajtuar pronën vetë ose bashkë me të tjerë.

IV.  Askush nuk privohet nga prona e vet pa vendim gjyqi. Konfiskimi i  
plotë i pronës nuk lejohet. Transferimi i pronës për nevoja shtetërore 
ose publike lejohet vetëm në qoftë se paguhet kompensim i drejtë 
paraprakisht.

V.   Shteti garanton të drejtat e trashëgimisë.”
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Neni 68
“I.   Të drejtat e viktimave të krimit ose të uzurpimit të pushtetit mbrohen 

me ligj. Viktima ka të drejtë të marrë pjesë në administrimin e drejtësisë 
dhe të kërkojë kompensim për dëme.

II.   Secili ka të drejtën e kompensimit të drejtë nga Shteti për dëmet e 
pësuara si rezultat i veprimeve të paligjshme ose mosveprimeve të 
organeve ose zyrtarëve të Shtetit.”

5.  Kodi Civil
89.  Dispozitat e Kodit Civil në fuqi para 1 shtatorit 2000:

Neni 8. Zbatimi i legjislacionit civil të republikave të tjera të bashkimit në 
RSS të Azerbajxhanit

“Legjislacioni civil i republikave të tjera të Bashkimit zbatohet në RSS të 
Azerbajxhanit, sipas rregullave të mëposhtme:
(1)  marrëdhëniet që rrjedhin nga e drejta e pronësisë qeveriset nga ligji i vendit 

ku është e vendosur prona.
...

(4)  detyrimet që dalin si rezultat i shkaktimit të dëmit u nënshtrohen ligjit të 
forumit ose, me kërkesë të palës së dëmtuar, ligjit të vendit ku është shkaktuar 
dëmi; ...”

Neni 142. Rimarrja e pronësisë nga posedimi i paligjshëm i një tjetri
“Pronari ka të drejtë të rimarrë pronën e tij nga posedimi i paligjshëm i një tjetri.”

Neni 144. Rimarrja e pronës publike shtetërore, kooperative apo tjetër të 
transferuar në mënyrë të paligjshme

“Prona e Shtetit ose e kolkozës ose organizatave të tjera kooperative dhe 
publike qëështë transferuar në mënyrë të paligjshme me çfarëdo mjeti mund të 
rimerret nga çdo blerës nga organizatat përkatëse.”

Neni 146. Marrëveshjet mbi rimarrjen e pronës nga posedimi i paligjshëm
“Gjatë rimarrjes së pronës nga posedimi i paligjshëm i një tjetri, pronari ka 

të drejtë të pretendojë nga ai person, në qoftë se ky e ka ditur, ose duhet ta ketë 
ditur, që ka qenë në posedim të paligjshëm (pronar në keqbesim), kompensim për 
të gjitha të ardhurat që ai ka nxjerrë, ose duhet të ketë nxjerrë, gjatë tërë periudhës 
së posedimit, dhe nga një person në posedim në mirëbesim kompensim për të 
gjitha të ardhurat që ai ka nxjerrë, ose duhet të ketë nxjerrë, nga koha kur ai ka 
mësuar për paligjshmërinë e posedimit ose kur ka marrë fletëthirrjen nga pronari 
ku kërkohet kthimi i pronës.”
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Neni 147. Mbrojtja e të drejtave të pronarit nga shkeljet  
që nuk përfshijnë privimin nga posedimi

“Pronari ka të drejtë të kërkojë zgjidhje në lidhje me të drejtat e shkelura, 
edhe kur shkelje të tilla nuk kanë përfshirë privimin nga posedimi.”

Neni 148. Mbrojtja e të drejtave të personave që nuk janë pronarë
“Të drejtat e parashikuara nga Nenet 142-147 të Kodit në djalë gjithashtu i 

vishen një personi i cili, edhe pse nuk është pronari, ka në posedim pronën në 
përputhje me ligjin ose me një kontratë.”

Neni 571-3. Ligji i zbatueshëm për të drejtën e pronësisë
“E drejta e pronësisë së pronës në fjalë përcaktohet në përputhje me ligjin e 

vendit ku ajo ndodhet.
Përveç se kur parashikohet ndryshe nga ndonjë dispozitë tjetër e legjislacionit 

të BRSS dhe të RSS të Azerbajxhanit, e drejta e pronësisë së pronës në fjalë 
krijohet ose vendoset në përputhje me ligjin e vendit në të cilin ndodhej prona 
kur ka ndodhur një veprim ose rrethanë që ka shërbyer si bazë për krijimin ose 
përfundimin e të drejtës së pronësisë.”

Neni 571-4. Ligji i zbatueshëm për detyrimet e krijuara 
pas shkaktimit të dëmit

“Të drejtat dhe detyrimet e palëve në lidhje me detyrimet që rrjedhin nga 
shkaktimi i dëmit përcaktohen në përputhje me ligjin e vendit ku ka ndodhur 
veprimi ose çdo rrethanë tjetër e cila ka shërbyer si bazë për kërkesat për 
kompensim të humbjes.”
90.  Dispozitat e Kodit Civil në fuqi nga 1 shtatori 2000:

Neni 21. Kompensimi i humbjeve
“21.1 Një person që ka të drejtë të rimarrë tërësisht humbjet mund të kërkojë 

rimarrjen e plotë të humbjeve që i janë shkaktuar, përveç rastit kur ligji ose 
kontrata parashikon një shumë më të vogël.

21.2  Me humbje kuptohen shpenzimet që personi të drejtat e të cilit janë shkelur ka 
pësuar ose do t’i duhet të pësojë për të shlyer të drejtën e shkelur, humbjen ose 
dëmin shkaktuar pronës së tij (dëmi kompensues), dhe përfitimet e pamarra 
të cilat ai ose ajo do të kishte pasur në kushte normale të transaksioneve 
civile në qoftë se të drejtat nuk do t’i ishin shkelur (përfitimi i humbur).”

Neni 1100. Përgjegjësia për humbjet e shkaktuara nga organet 
e Shtetit, organet e vetqeverisjes lokale ose zyrtarët e tyre

“Humbjet e shkaktuara mbi një individ ose entitet ligjor si rezultat i veprimeve 
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të paligjshme ose mosveprimeve nga ana e organeve të Shtetit, organeve të 
vetëqeverisjes lokale ose zyrtarëve të tyre, përfshirë miratimin nga organi 
shtetëror ose organi i vetëqeverisjes lokale i një mase të paligjshme, i nënshtrohen 
kompensimit nga Republika e Azerbajxhanit ose nga bashkia përkatëse.”

6.  Kodi i Procedurës Civile
91.  Dispozitat e Kodit të Procedurës Civile në fuqi para 1 qershorit 2000:

Neni 118. Paraqitja e kërkesave në vendbanimin e kërkuesit
“Kërkesat paraqiten në gjykatë në vendbanimin e të pandehurit.
Kërkesat kundër një entiteti ligjor bëhen në adresë të këtij të fundit ose në 

adresë të pronës që i përket atij.

Neni 119. Juridiksioni i zgjedhur nga paditësi
“... Kërkesat për kompensim për dëmin e shkaktuar në pronën e një qytetari 

ose entiteti ligjor gjithashtu mund të paraqiten në vendin ku është shkaktuar 
dëmi.”

92.  Dispozitat e Kodit të Procedurës Civile në fuqi nga 1 qershori 2000:

Neni 8. Barazia e të gjithëve para ligjit dhe gjykatave
8.1.Drejtësia në lidhje me çështjet civile dhe mosmarrëveshjet ekonomike 

administrohet në përputhje me parimin e barazisë para ligjit dhe gjykatave.
8.2  Gjykatat kanë qasje identike ndaj të gjithë personave pjesëmarrës në çështje 

pavarësisht nga raca, feja, gjinia, prejardhja, gjendja pronësore, pozicioni i 
biznesit, besimet, anëtarësia në parti politike, sindikatat dhe organizata të 
tjera shoqërore, vendndodhja, vartësia, lloji i pronësisë, apo çdo arsye tjetër 
që nuk është e saktësuar në legjislacion.”

Neni 307. Çështjet e lidhura me konstatimin e fakteve të rëndësisë ligjore
“307.1 Gjykata konstaton faktet mbi të cilat varet origjina, ndryshimi ose 

përfundimi i të drejtave personale dhe pronësore të personave fizikë dhe 
ligjorë.

307.2  Gjykata dëgjon çështjet në lidhje me konstatimin e fakteve të mëposhtme:
...
307.2.6  në lidhje me të drejtën e pronësisë fakti i posedimit, shfrytëzimit ose 

trajtimit të pronës së patundshme ...”

Neni 309. Paraqitja e kërkesës
“309.1  Kërkesat në lidhje me konstatimin e fakteve të rëndësisë ligjore paraqiten 

në gjykatë në vendin e banimit të kërkuesit.
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309.2  Në lidhje me të drejtën e pronësisë, kërkesat mbi konstatimin e faktit të 
posedimit, shfrytëzimit apo trajtimit të pronës së patundshme paraqiten në 
gjykatë në vendin ku ndodhet prona e patundshme.”

Neni 443. Juridiksioni i gjykatave të Republikës së Azerbajxhanit në 
lidhje me çështje me pjesëmarrjen e të huajve
“443.0  Gjykatat e Republikës së Azerbajxhanit kanë të drejtë të dëgjojnë çështjet 

në vijim me pjesëmarrjen e të huajve: ...
443.0.6  aty ku, në çështjet lidhur me kompensim për humbje nga dëmet e 

shkaktuara ndaj pronës, veprimi ose rrethanat e tjera që shërbejnë si bazë për 
paraqitjen e kërkesës për kompensimin e humbjeve kanë ndodhur në territorin 
e Republikës së Azerbajxhanit.”

IV.  DEKLARATA E BËRË NGA QEVERIA PËRGJEGJËSE 
       PAS RATIFIKIMIT TË KONVENTËS

93. Instrumenti i ratifikimit i depozituar nga Republika e Azerbajxhanit më 15 
prill 2002 përmban deklaratën e mëposhtme:
“Republika e Azerbajxhanit deklaron që ajo nuk mundet të garantojë zbatimin 

e dispozitave të Konventës në territoret e pushtuara nga Republika e Armenisë 
deri sa këto territore të çlirohen nga ai pushtim.”

V.  E DREJTA NDËRKOMBËTARE RELEVANTE
94. Neni 42 i Rregulloreve lidhur me Ligjet dhe Zakonet e Luftës në Tokë, Hagë, 

18 tetor 1907 (prej këtu “Rregulloret e Hagës të vitit 1907”) përkufizon 
pushtimin luftarak si vijon:
“Një territor quhet i pushtuar kur vendoset nën autoritetin e një ushtrie 

armike. Pushtimi shtrihet vetëm mbi atë pjesë të territorit ku një autoritet i tillë 
është vendosur dhe mund të ushtrohet efektivisht.”

Rrjedhimisht, pushtimi brenda kuptimit të Rregulloreve të Hagës të vitit 
1907 ekziston kur një shtet ushtron autoritet faktik mbi territorin, ose një pjesë të 
territorit, të një shteti armik64. Kriteri i autoritetit faktik konsiderohet gjerësisht si 
i njëjtë me atë të kontrollit efektiv.

Pushtimi ushtarak konsiderohet se ekziston në një territor, ose në pjesë të një 
territori, në qoftë se mund të demonstrohen elementet në vijim: prania e trupave të 
huaja, të cilat janë në gjendje të ushtrojnë kontroll efektiv pa pëlqimin e sovranit. 
64  Shih, për shembull, E. Benvenisti, E Drejta Ndërkombëtare e Pushtimit (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2012) në f. 43; Y. Arai-Takahashi, E drejta e pushtimit: vazhdimësia dhe ndryshimi 
në të drejtën ndërkombëtare humanitare, dhe ndërveprimi i saj me të drejtën ndërkombëtare të 
të drejtave të njeriut (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009), në f. 5-8; Y. Dinstein, E Drejta 
Ndërkombëtare e Pushtimit Luftarak (Cambridge: Cambridge University Press, 2009) në 42-45, 
§§ 96-102; dhe A. Roberts, ‘Pushtimi Ushtarak Transformativ; Zbatimi i Ligjeve të Luftës dhe të 
Drejtave të Njeriut’, 100 American Journal of International Law 580 (2006) 585-586.
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Sipas opinioneve të gjera eksperte prania fizike e trupave të huaja është kriter 
sine qua non për pushtim65, pra pushtimi nuk është i konceptueshëm pa “çizmet 
në tokë” prandaj forcat që ushtrojnë kontroll detar ose ajror përmes bllokadës 
detare ose ajrore nuk mjaftojnë66.
95. Rregullat e të drejtës ndërkombëtare humanitare nuk i adresohen me saktësi 

çështjes së parandalimit të qasjes ndaj shtëpive ose pronave. Megjithatë, Neni 
49 i Konventës [Nr. IV] në lidhje me Mbrojtjen e Personave Civilë në Kohë 
Lufte i 12 gushtit 1949 (“Konventat e Katërta të Gjenevës”) rregullon çështjet 
e zhvendosjes së detyruar në ose nga territoret e pushtuara. Ai parashikon si 
vijon:
“Transferimet e detyruara individuale ose në masë, si dhe dëbimet e personave 

të mbrojtur nga territori pushtuar drejt territorit të Fuqisë Pushtuese ose drejt 
territorit të çdo vendi tjetër, qoftë i pushtuar ose jo, janë të ndaluara, pavarësisht 
nga arsyet.

Megjithatë, Fuqia Pushtuese mund të ndërmarrë evakuimin e plotë ose 
të pjesshëm të një zone të caktuar në qoftë se kërkohet për shkaqe të sigurisë 
së popullatës ose për arsye ushtarake urgjente. Evakuime të tilla nuk mund 
të përfshijnë zhvendosjen e personave të mbrojtur jashtë vijave të territorit të 
pushtuar përveç rastit kur për arsye materiale është e pamundur të shmanget një 
zhvendosje e tillë. Personat e evakuuar në këtë mënyrë transferohen përsëri drejt 
shtëpive të tyre sapo të përfundojnë luftimet në zonën në fjalë.

Fuqia Pushtuese që ndërmerr transferime ose evakuime të tilla siguron, sa 
më shumë që të jetë praktikisht e mundur, që personave të mbrojtur t’u ofrohet 
strehim i përshtatshëm, që zhvendosjet të zhvillohen në kushte të kënaqshme 
higjienike, shëndetësore, sigurie dhe ushqimi, dhe që anëtarët e të njëjtës familje 
të mos ndahen. Fuqia Mbrojtëse informohet për çdo transferim dhe evakuim sapo 
këto të ndodhin.

Fuqia Pushtuese nuk ndalon personat e mbrojtur në një zonë posaçërisht të 
ekspozuar ndaj rreziqeve të luftës, përveç se kur kërkohet për shkaqe të sigurisë 
së popullatës ose për arsye ushtarake urgjente.

Fuqia Pushtuese nuk dëbon ose transferon pjesë të popullatës së vet civile 
drejt territorit që ka pushtuar.”

Neni 49 i Konventës së Katërt të Gjenevës zbatohet në territorin e pushtuar 
për sa kohë që nuk ka rregulla të veçanta në lidhje me zhvendosjen e detyruar 
në territorin e një pale të konfliktit. Pavarësisht nga kjo, e drejta e personave të 
zhvendosur “për t’u kthyer vullnetarisht në sigurinë e shtëpive të tyre ose vendeve 
65Shumica e ekspertëve të konsultuar nga ICRC në kontekstin e projektit mbi pushtimin dhe forma 
të tjera të administrimit të territorit të huaj ranë dakord që ‘çizmet në tokë’ janë të nevojshme për 
vendosjen e pushtimit - shih T. Ferraro, Pushtimi dhe Forma të tjera të Administrimit të Territorit 
të Huaj (Geneva, ICRC, 2012), në 10, 17 dhe 33; shih gjithashtu, E. Benvenisti, cituar lart, në 
f. 43ff; V. Koutroulis, Le debut et la fin de l’application du droit de l’occupation(Paris: Editions 
Pedone, 2010) në fq. 35-41.
66.T. Ferraro, cituar lart, në fq. 17 dhe 137; Y. Dinstein, cituar lart, në f. 44, § 100. 
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të banimit të zakonshëm sapo arsyet për zhvendosjen e tyre të pushojnë së 
ekzistuari” shihet si rregull e të drejtës ndërkombëtare zakonore (shih Rregullën 
132 të Studimit të ICRC mbi Të Drejtën Ndërkombëtare Humanitare67) që i 
zbatohet secilit lloj të territorit.

VI.  MATERIALET RELEVANTE TË KOMBEVE TË BASHKUARA  
              DHE KËSHILLIT TË EVROPËS

A.  Materialet e Kombeve të Bashkuara
96. Parimet e Banimit dhe Rikthimit të Pronës për Refugjatët dhe Personat e 

Zhvendosur” (Komisioni i të Drejtave të Njeriut, Nën-Komisioni për Promovimin 
dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, 28 qershor 2005, E/CN.4/Sub.2/2005/17, 
Shtojca) janë standardet më të plota në lidhje me këtë çështje. Ato gjithashtu 
njihen si parimet Pinheiro. Qëllimi i këtyre parimeve, të cilat bazohen në të drejtën 
ekzistuese ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe atë humanitare, është të 
ofrojnë standarde ndërkombëtare dhe udhëzime praktike për Shtetet, agjencitë 
e OKB-së dhe bashkësinë ndërkombëtare më gjerë në lidhje me mënyrat më 
të mira për të adresuar çështjet komplekse ligjore dhe teknike që rrethojnë 
strehimin dhe rikthimin e pronave. Ata parashikojnë inter alia si vijon:

2. Të drejtën e strehimit dhe rikthimit të pronës
“2.1 Të gjithë refugjatët dhe personat e zhvendosur kanë të drejtë t’u rikthehet 

çdo banesë, tokë dhe/ose pronë nga e cila janë privuar në mënyrë arbitrare 
ose të paligjshme, ose të kompensohen për çdo banesë, tokë dhe/ose pronë e 
cila është faktikisht e pamundur të rikthehet sipas konstatimit nga një tribunal 
i pavarur dhe i paanshëm.

2.2 Shtetet duhet t’i japin dukshëm përparësi të drejtës së rikthimit si zgjidhja e 
preferuar për zhvendosjen dhe si element kyç i drejtësisë riparuese. E drejta 
e rikthimit ekziston si e drejtë e dalluar, dhe nuk paragjykohet as nga kthimi 
as nga mos-kthimi faktik i refugjatëve dhe personave të zhvendosur të cilëve 
u takon kthimi i banesës, tokës dhe pronës.”

3. E drejta për mos-diskriminim
“3.1 Secili ka të drejtë të jetë i mbrojtur nga diskriminimi për shkak të racës, 

ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimit politik ose tjetër, prejardhjes 
kombëtare apo shoqërore, pronës, paaftësisë, lindjes ose statusit.

3.2 Shtetet garantojnë që diskriminimi de facto dhe de jure mbi bazat e 
lartpërmendura është i ndaluar dhe që të gjithë personat, përfshirë refugjatët 
dhe personat e zhvendosur, konsiderohen të barabartë para ligjit.”

67 J.-M. Henckaerts, dhe L. Doswald-Beck, E Drejta Ndërkombëtare Humanitare (Geneva/Cam-
bridge: ICRC/Cambridge University Press, 2005).
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12. Procedurat, institucionet dhe mekanizmat kombëtare
“12.1 Shtetet duhet të ngrenë dhe të mbështesin procedura, institucione 

dhe mekanizma të barazueshme, të kohshme, të pavarura, transparente dhe jo 
diskriminuese për të vlerësuar dhe adresuar kërkesat për rikthimin e banesave, 
tokave dhe pronave. ...

...
12.5 Aty ku ka pasur prishje të përgjithshme të shtetit ligjor, ose ku Shtetet 

nuk e kanë të mundur të vënë në funksion procedurat, institucionet dhe 
mekanizmat e nevojshme për realizimin e procesit të rikthimit të banesave, 
tokave dhe pronave në mënyrë të drejtë dhe të kohshme, Shtetet duhet të 
kërkojnë ndihmë teknike dhe bashkëpunim nga agjencitë ndërkombëtare 
për të vendosur regjime provizore të t’u ofruar refugjatëve dhe personave 
të zhvendosur procedurat, institucionet dhe mekanizmat e nevojshme për të 
siguruar zgjidhje efektive për rikthimin.

12.6.Shtetet duhet të përfshijnë procedurat, institucionet dhe mekanizmat 
e rikthimit të banesës, tokës dhe pronës në marrëveshjet e paqes dhe në 
marrëveshjet për riatdhesim vullnetar. ...”

13. Mundësia e ndjekjes së proceduravetë kërkesave për rikthim
13.1 Çdo person që është privuar në mënyrë arbitrare ose të paligjshme nga 

banesa, toka dhe/ose prona duhet të ketë mundësinë që të paraqesë kërkesë 
për rikthim dhe/ose kompensim para një organi të pavarur dhe të paanshëm, 
të merret një vendim për kërkesën e tij dhe ai të informohet rreth një vendimi 
të tillë. Shtetet nuk duhet të caktojnë parakushte për depozitimin e një kërkese 
për rikthim.
...

13.5 Shtetet duhet të përpiqen të formojnë qendra dhe zyra për përpunimin e 
kërkesave të rikthimit në vendet ku aktualisht banojnë kërkuesit potencialë. 
Për të lehtësuar qasjen më të mirë për personat e ndikuar, duhet të jetë e mundur 
që të paraqiten kërkesa për rikthim me anë të postës ose me ndërmjetës, si dhe 
personalisht....

...
13.7 Shtetet duhet të krijojnë formularë për kërkesa rikthimi të cilët janë të 

thjeshtë dhe të lehtë për t’u kuptuar ...
...
13.11 Shtetet duhet të sigurohen që të ofrohet ndihma e duhur ligjore, në qoftë se 

është e mundur falas ...
...”
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15. Të dhënat dhe dokumentacioni i banesës, tokës dhe pronës
“...

15.7 Shtetet munden, në situata të zhvendosjeve masive kur ekzistojnë shumë 
pak prova dokumentuese rreth pronësisë ose të drejtave të posedimit, qët’i 
përmbahen presupozimit konkluziv që personat që ikin nga shtëpitë e tyre 
gjatë një periudhe të dhënë të shënuar nga dhuna ose fatkeqësia e kanë bërë 
një gjë të tillë për arsye të lidhura me dhunën dhe fatkeqësinë e prandaj kanë 
të drejtë t’u rikthehet banesa, toka dhe prona. Në raste të tilla, autoritetet 
administrative dhe gjyqësore mund t’i konstatojnë në mënyrë të pavarur 
faktet lidhur me kërkesat e pa dokumentuara të rikthimit.”
...”
21. Kompensimi

21.1 Të gjithë refugjatët dhe personat e zhvendosur kanë të drejtën për kompensim 
të plotë dhe efektiv si pjesë integrale e procesit të rikthimit. Kompensimi mund 
të jetë me para ose në natyrë. Shtetet, me qëllim që të respektojnë parimin e 
drejtësisë riparuese, sigurohen që zgjidhja e kompensimit përdoret vetëm kur 
zgjidhja e kthimit nuk është faktikisht e mundur, ose kur pala e dëmtuar me 
dijeninë dhe vullnetin e vet pranon kompensim në vend të kthimit, ose kur 
kushtet e marrëveshjes së negociuar të paqes ofrojnë një kombinim kthimi 
dhe kompensimi....”

B.  Materialet e Këshillit të Evropës
97.  Organet e Këshillit të Evropës i janë drejtuar në mënyrë të përsëritur çështjeve 

të kthimit të pronave personave të zhvendosur brenda vendit (angl. IDP) dhe 
refugjatëve. Rezolutat dhe Rekomandimet e mëposhtme kanë rëndësi të 
veçantë në kontekst të çështjes në fjalë:

1.  “Zgjidhja e çështjeve të pronave të refugjatëve dhe personave të 
zhvendosur”, Rezoluta e Asamblesë Parlamentare (AP) 1708 (2010)
98.  Asambleja Parlamentare shënoi që 2.5 milionë refugjatë dhe IDP janë 

përballur me situata të zhvendosjes në Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës 
posaçërisht në Kaukazin verior dhe jugor, në Ballkan dhe në Mesdheun 
lindor, dhe që zhvendosja shpesh është zgjatur për shkak të njerëzve që nuk 
mundeshin të ktheheshin ose të kishin qasje në shtëpitë dhe tokat e tyre që 
nga vitet ‘90 e më përpara (paragrafi 2). Kjo e theksoi rëndësinë e kthimit:

“3.  Shkatërrimi, pushtimi ose konfiskimi i pronës së braktisur shkelin 
të drejtat e individëve të përfshirë, çojnë më tej zhvendosjen dhe 
komplikojnë pajtimin dhe ndërtimin e paqes. Prandaj, rikthimi i pronës 
– pra rikthimi i të drejtave dhe posedimit fizik në favor të ish-banorëve 
të zhvendosur – ose kompensimi, janë forma të zgjidhjes të nevojshme 
për rikthimin e të drejtave të individëve dhe sundimit të ligjit.
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4.  Asambleja Parlamentare konsideron që kthimi është përgjigjja më e 
mirë për humbjen e qasjes dhe të drejtave të banesës, tokës dhe pronës 
sepse, i vetëm mes formave të zgjidhjes, ai lehtëson zgjedhjen mes 
tri ‘zgjidhjeve të qëndrueshme’ për zhvendosjen: kthimin në shtëpinë 
e vet fillestare të sigurt dhe me dinjitet; integrimin lokal në vendin e 
zhvendosjes; ose rivendosjen qoftë në një vend tjetër brenda vendit 
qoftë jashtë kufijve të tij.”

Asambleja Parlamentare më pas iu referua instrumenteve të të Drejtave të 
Njeriut të Këshillit të Evropës, posaçërisht Konventës Evropiane të të Drejtave 
të Njeriut, Kartës Sociale Evropiane dhe Konventës Kuadër për Mbrojtjen e 
Pakicave Kombëtare, si dhe Parimeve Pinheiro të OKB-së dhe u bëri thirrje 
Shteteve anëtare të merrnin masat e mëposhtme:
“9.  Nën dritën e atyre që u thanë më lart, Asambleja u bën thirrje Shteteve 

anëtare të zgjidhin çështjet post-konfliktuale të banimit, tokës dhe pronës që 
kanë të bëjnë me refugjatët dhe IDP, duke marrë parasysh Parimet Pinheiro, 
instrumentet përkatëse të Këshillit të Evropës dhe Rekomandimin Rec 
(2006)6 të Komitetit të Ministrave.

10.  Duke pasur parasysh këto standarde relevante ndërkombëtare dhe përvojën 
e programeve të zgjidhjes dhe kompensimit të zhvilluara në Evropë deri më 
sot, Shtetet anëtare ftohen që:

10.1.  të garantojnë zgjidhje të kohshme dhe efektive për humbjen e qasjes dhe të 
drejtës së banesave, tokave dhe pronave të braktisura nga refugjatët dhe IDP 
pa marrë parasysh negociatat në vazhdim në lidhje me zgjidhjen e konfliktit 
të armatosur ose statusin e një territori të caktuar;

10.2.  të sigurojnë që një zgjidhje e tillë të marrë formën e rikthimit në formën e 
konfirmimit të të drejtave ligjore të refugjatëve dhe personave të zhvendosur 
në pronën e tyre dhe rikthimin e qasjes së sigurt fizike të tyre në, dhe 
posedimin e, pronave të tilla. Aty ku rikthimi nuk është i mundur, duhet të 
ofrohet kompensimi i duhur, përmes konfirmimit të të drejtave të mëhershme 
ligjore të pronësisë dhe ofrimit të parave dhe mallrave në marrëdhënie të 
arsyeshme me vlerën e tyre të tregut ose forma të tjera të ndreqjes.

10.3  të sigurohen që refugjatët dhe personat e zhvendosur të cilët nuk kanë pasur 
të drejta formalisht të njohura para zhvendosjes së tyre, por gëzimi nga të 
cilët i pronës së tyre është trajtuar si de facto i vlefshëm nga autoritetet, të 
kenë qasje të barabartë dhe efektive ndaj zgjidhjeve ligjore dhe ndreqje për 
shpronësimin e tyre. Kjo është posaçërisht e rëndësishme kur personat e 
ndikuar janë në pozicion shoqëror të dobët ose u përkasin grupeve pakicë.

10.5  të sigurohen që mungesa nga vendbanimi i tyre e mbajtësve të të drejtave 
të banimit dhe qiramarrjes të cilët janë detyruar me forcë të braktisin shtëpitë 
e tyre të vlerësohet e justifikuar deri sa të krijohen sërish kushtet që lejojnë 
kthimin e tyre vullnetar drejt sigurisë dhe dinjitetit;
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10.6  të ofrojnë procedura të shpejta, të lehta dhe efektive për kërkesat për zgjidhje. 
Aty ku zhvendosja dhe shpronësimi kanë ndodhur në mënyrë sistematike, 
duhet të ngrihen organe të veçanta gjykuese për vlerësimin e kërkesave. Këto 
organe duhet të zbatojnë procedura të përshpejtuara që përfshijnë standarde 
provuese të lakueshme dhe procese të lehtësuara. Të gjitha llojet e pronave që 
kanë të bëjnë me nevojat e banimit dhe të jetesës së personave të zhvendosur 
duhet të jenë brenda juridiksionit të tyre, përfshirë shtëpitë, tokat bujqësore 
dhe pronat tregtare;

10.7  të sigurojnë pavarësinë, paanshmërinë dhe ekspertizën e organeve gjykuese 
përfshirë rregullat e duhura rreth përbërjes së tyre që mund të parashikojnë 
përfshirjen e anëtarëve ndërkombëtarë. ...»

2.  “Refugjatët dhe personat e zhvendosur në Armeni, Azerbajxhan dhe  
              Gjeorgji”, Rezoluta PA 1497 (2006)
99.  Në këtë rezolutë, Asambleja Parlamentare qartazi u bëri thirrje Armenisë, 

Azerbajxhanit dhe Gjeorgjisë:
“12.1.  të përqendrojnë të gjitha përpjekjet e tyre drejt gjetjes së një zgjidhjeje 

paqësore të konflikteve në rajon me qëllim që të krijohen kushtet për kthimin 
vullnetar të refugjatëve dhe personave të zhvendosur në vendet e tyre të 
origjinës, në mënyrë të sigurt dhe dinjitoze;

...
12.4.  ta bëjnë prioritet kthimin e personave të zhvendosur dhe të bëjnë gjithçka 

që është e mundur gjatë negociatave të tyre për t’u mundësuar këtyre njerëzve 
kthimin drejt sigurisë edhe para arritjes së një zgjidhjeje të përgjithshme;

...
12.15.  të zhvillojnë bashkëpunim praktik në lidhje me hetimin rreth fatit të 

personave të humbur dhe të lehtësojnë kthimin e dokumenteve të identifikimit 
dhe rikthimin e pronave në mënyrë të veçantë, duke shfrytëzuar përvojën e 
trajtimit të problemeve të ngjashme në Ballkan.”

3.  Rekomandimi i Komitetit të Ministrave për shtetet anëtare në lidhje me  
            personat e zhvendosur brenda vendit, Rec (2006)6
100.  Komiteti i Ministrave rekomandoi në mënyrë të veçantë si vijon:
“8. Personat e zhvendosur brenda vendit kanë të drejtë të gëzojnë pronat dhe 

posedimet e tyre në përputhje me të drejtën e të drejtave të njeriut. Në mënyrë 
të veçantë, personat e zhvendosur brenda vendit kanë të drejtë të riposedojnë 
pronat e tyre të lëna prapa pas zhvendosjes së tyre. Në qoftë se personat e 
zhvendosur brenda vendit privohen nga pronat e tyre, një privim i tillë duhet 
të ndiqet nga kompensimi i duhur.”
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E DREJTA

I.  HYRJE
101. Kërkuesi vdiq në vitin 2009. Në vendimin e saj në lidhje me pranueshmërinë 

e çështjes në fjalë, Gjykata shënoi që e veja e tij Znj. Lena Sargsyan dhe 
fëmijët e tyre Vladimir, Tsovinar dhe Nina Sargsyan kishin shprehur dëshirën 
e tyre për t’i vazhduar procedurat para Gjykatës dhe kishin të drejtë ta bënin 
një gjë të tillë(Sargsyan kundërAzerbajxhanit[GC] (dec.), nr. 40167/06, §§ 1 
dhe 51, 14 dhjetor 2011).

102.Më pas, përfaqësuesi i kërkuesit deklaroi që Znj. Nina Sargsyan nuk 
dëshironte ta vazhdonte kërkesën. E veja e kërkuesit, Znj. Lena Sargsyan, 
vdiq në janar të vitit 2014. Z. Vladimir dhe Znj. Tsovinar Sargsyan, djali 
dhe vajza e kërkuesit, dëshironin t’i vazhdonin procedurat para Gjykatës. 
Gjykata tashmë ishte shprehur që ata kishin të drejtë ta bënin këtë, dhe nuk 
sheh arsye për të lëvizur nga ky qëndrim.

103.Më tej, Gjykata përsërit që, në vendimin e saj për pranueshmërinë më 
14 dhjetor 2011 në çështjen në fjalë, ajo kishte rrëzuar kundërshtimet e 
mëposhtme të ngritura nga Qeveria: kundërshtimi i bazuar mbi deklaratën 
e Qeverisë të depozituar me instrumentin e ratifikimit dhe kundërshtimet 
në lidhje me mungesën e juridiksionit ratione temporis dhe dështimi për 
të respektuar rregullën e gjashtë muajve (Sargsyan(dec.),cituar lart, §§ 71, 
92 dhe 147). Ajo ua kishte bashkuar themeleve kundërshtimet e mëposhtme 
të ngritura nga Qeveria: së pari, kundërshtimin në lidhje me mungesën e 
juridiksionit dhe përgjegjësisë, së dyti kundërshtimin që kërkuesit i mungonte 
statusi i viktimës për pjesën ku ankesa e tij i referohej varreve të familjarëve 
të tij, dhe së treti kundërshtimin në lidhje me shterimin e mjeteve vendase 
(Sargysan(dec.), cituar lart, §§ 76, 99 dhe 111).

104.Gjykata e konsideron të përshtatshme të trajtojë çështjet e shterimit të 
mjeteve vendase dhe mungesës së juridiksionit dhe përgjegjësisë si pika të 
ndara, ndërkohë që do të merret me kundërshtimin e Qeverisë lidhur me 
statusin e viktimës së kërkuesit për sa u përket varreve të familjarëve të tij 
gjatë shqyrtimit të shkeljes së pretenduar të Nenit 8 të Konventës.

II.  SHTERIMI I MJETEVE VENDASE
105.  Neni 35 § 1 i Konventës parashikon si vijon:

“Gjykata mund ta trajtojë çështjen vetëm pasi të jenë shteruar të gjitha mjetet 
e brendshme ligjore sipas rregullave përgjithësisht të pranuara të së drejtës 
ndërkombëtare dhe brenda një periudhe prej gjashtë muajsh nga data në të cilën 
është marrë vendimi i formës së prerë.”
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A.  Parashtrimet e palëve
1.  Kërkuesi

106.Kërkuesi u mbështet në tre argumente kryesore për të treguar që atij nuk i 
kërkohej të shteronte mjetet vendase.

107.Së pari, ai pohoi që nuk kishte zgjidhje efektive në ligjet e Azerbajxhanit të 
cilat të ishin të përdorshme dhe të mjaftueshme në praktikë. Ai parashtroi 
në mënyrë të veçantë se Qeveria nuk kishte nxjerrë prova të ekzistencës së 
këtyre mjeteve. Ajo nuk kishte ofruar ndonjë hollësi në lidhje me çështjet 
civile që pretendohej të ishin ngritur para gjykatave të Azerbajxhanit nga 
armenët etnikë. Çështjet e referuara në mënyrë individuale kishin të bënin 
me trashëgimi dhe nuk kishin relevancë të drejtpërdrejtë me një person në 
situatën aktuale. Shkurt, Qeveria kishte dështuar të paraqiste ndonjë shembull 
të një kërkuesi armen që kishte marrë zgjidhje në rrethana të krahasueshme 
me ato të kërkuesit. Më tej, kërkuesi argumentoi se qëndrimi i Qeverisë 
gjatë procedurave para Gjykatës ishte tregues i rezultatit të çdo veprimi 
që kërkuesi mund të kishte ngritur para gjykatave të Azerbajxhanit. Sipas 
Qeverisë, autoritetet përkatëse vendase nuk kishin prova dokumentuese që 
tregonin se kërkuesi kishte pasur prona në Gulistan ose që ai kishte jetuar 
atje. Prandaj rekursi në procedura vendase në Azerbajxhan nuk ofronte 
perspektivë suksesi.

108.Përndryshe, kërkuesi iu referua vendimit të Gjykatës në Demopoulos dhe të 
Tjerë kundër Turqisë[GC] (dec.) (nr. 46113/99, nr. 3843/02, nr. 13751/02, 
nr. 13466/03, nr. 10200/04, nr. 14163/04, nr. 19993/04 dhe nr. 21819/04, 
ECHR 2010) në të cilin Gjykata kishte zhvilluar kritere për vlerësimin e 
efektivitetit të një zgjidhjeje të hartuar për të ofruar ndreqje për humbjen e 
pronave dhe shtëpive në kontekst të një konflikti ndërkombëtar. Asnjëri prej 
këtyre kritereve nuk u përmbushën në zgjidhjet e përmendura nga Qeveria.

109.Së dyti, kërkuesi parashtroi që rregulla e shterimit ishte e pazbatueshme në 
rastin konkret për shkak të ekzistencës së një praktike administrative çka 
përbënte përsëritje të akteve të papajtueshme me Konventën dhe tolerance 
zyrtare nga autoritetet e Shtetit që do ta bënte të kotë çdo përpjekje për të 
shfrytëzuar zgjidhjet ekzistuese. Duke iu referuar dokumenteve të organeve 
të ndryshme të Kombeve të Bashkuara, në mënyrë të veçantë Komitetit të 
të Drejtave të Njeriut dhe Komitetit për të Drejtat Ekonomike, Shoqërore 
dhe Kulturore, kërkuesi konstatoi që nuk kishte vullnet politik nga ana e 
Qeverisë përgjegjëse për të mbrojtur pronat e braktisura të armenëve etnikë, 
të cilat shpesh ishin të zëna nga refugjatët ose personat e zhvendosur brenda 
vendit, ose për të ofruar kompensim për të. Për më tepër, ekzistonte praktika 
e mos-dhënies armenëve etnikë të dokumenteve lidhur me pronat e tyre. Nuk 
kishte shenja ndryshimi të këtyre praktikave. Përveç kësaj, kërkuesi tërhoqi 
vëmendjen drejt praktikave të vështira në procedurën e ndjekjes së çështjeve 
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gjyqësore në Azerbajxhan. Kufijtë mes Armenisë dhe Azerbajxhanit ishin 
të mbyllur. Meqenëse nuk kishte marrëdhënie diplomatike mes Armenisë 
dhe Azerbajxhanit, refugjatët etnikë armenë ose qytetarët e Armenisë nuk 
kishin mundësi të merrnin viza përveç se me anë të shërbimeve konsullore 
në vendet fqinje. Vizat jepeshin vetëm në kontekst të vizitave zyrtare nga 
organizatat ndërkombëtare ose misionet diplomatike. As shërbimet postare 
mes dy vendeve nuk ishin në funksion.

110.Së fundi, kërkuesi argumentoi që ai sidoqoftë ishte i çliruar nga ndjekja e 
zgjidhjeve për shkak të rrethanave të tij personale. Meqë i ishte dashur të ikte 
nga Gulistani në vitin 1992, ai i kishte humbur të gjitha pronat, shtëpinë dhe 
burimin e të ardhurave të tij dhe kështu ishte vënë në një situatë pasigurie 
dhe brishtësie. Për më tepër, ai kishte qenë i sëmurë rëndë që nga viti 2004.

2.  Qeveria përgjegjëse
111.Qeveria përgjegjëse pohoi që, për aq sa ajo kishte kontroll efektiv mbi territorin 

e Republikës së Azerbajxhanit, çka nuk ishte rasti i Gulistanit, zgjidhjet 
efektive ekzistonin. Si fillim, Neni 29 i Kushtetutës së vitit 1995 garantonte 
të drejtën e pronës. Përveç kësaj, Neni 68 i Kushtetutës parashikonte 
përgjegjësinë shtetërore për të kompensuar të gjitha dëmet e shkaktuara nga 
veprimet e paligjshme ose mosveprimet e organeve të Shtetit ose zyrtarët e 
tyre. Kodi Civil dhe Kodi i Procedurës Civile përmbanin më shumë dispozita 
të hollësishme që mbronin edhe pronësinë edhe posedimin e pronës. Ishin 
të ngritura procedura të përshtatshme për t’u mundësuar si qytetarëve ashtu 
edhe të huajve ngritjen e çështjeve në gjykatat e Azerbajxhanit në lidhje me 
dëmtimin ose humbjen e pësuar në territorin e Azerbajxhanit (përshkrimi i 
hollësishëm gjendet në të drejtën përkatëse vendase, paragrafët 88-92 lart). 
Qeveria e kontestoi pretendimin që ekzistonte një praktikë administrative e 
cila e bënte të kotë shfrytëzimin e zgjidhjeve ekzistuese.

112. Në mbështetje të qëndrimit të saj, Qeveria paraqiti statistika nga Ministria e 
Drejtësisë në lidhje me çështjet e ngritura nga armenët etnikë: për shembull, 
mes viteve 1991 dhe 2006 gjykatat e shkallës së parë në Baku kishin 
shqyrtuar dhe marrë vendime në 243 çështje civile të ngritura nga armenët 
etnikë, 98 prej të cilave kishin pasur të bënin me mosmarrëveshje lidhur me 
shtëpitë. Më tej, Qeveria paraqiti kopje të vendimeve të marra nga gjykatat 
e apelit në dy çështje të lidhura me trashëgimi, ku vendimet ishin në favor 
të armenëve etnikë që jetonin jashtë vendit. Çështja e Mammadova Ziba 
Sultan gizi kundër Mammadova Zoya Sergeyevna dhe Mammadov Farhad 
Tarif oglu (vendimi i Dhomës së Çështjeve Civile pranë Gjykatës së Apelit 
të Republikës së Azerbajxhanit i datës 24 maj 2007) kishte të bënte me një 
mosmarrëveshje trashëgimie në lidhje me pronën, ku të pandehurit ishin 
bashkëshortja dhe djali i të vdekurit, të cilët jetonin në Shtetet e Bashkuara 
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të Amerikës. Gjykata e apelit e ktheu mbrapsht vendimin e shkallës së 
parë duke rrëzuar vlerësimin e kësaj të fundit që të pandehurit duhet të 
konsideroheshin si trashëgimtarë në keqbesim. Në çështjen e Sinyukova, 
Korovkova dhe Zaimkina (‘Chagaryan’, vendimi i Dhomës së Çështjeve 
Civile të Gjykatës së Shaki i datës 7 nëntor 2007) gjykata e apelit vendosi 
që Zyra Shtetërore e Noterëve të qytetit Mingachevir duhet t’u lëshonte një 
certifikatë trashëgimie në lidhje me apartamentin tri kërkueseve, bija të një 
armeni etnik me banim jashtë vendit, meqenëse ato duhet të konsideroheshin 
që e kishin dhënë deklaratën e tyre në kohë. Ndërkohë që e pranoi se këto 
çështje nuk kishin të bënin me situata që ishin të krahasueshme me rastin e 
kërkuesit, ajo tregoi, sipas mendimit të Qeverisë, që pretendimet e armenëve 
në lidhje me pronat dhe të drejta të tjera të mbrojtura mund të zbatoheshin 
efektivisht në sistemin ligjor të Azerbajxhanit.

113.Prandaj Qeveria doli në përfundimin që ajo kishte treguar se ekzistonin mjete 
efektive. Kështu i takonte kërkuesit të demonstronte se mjete të tilla ishin jo 
efektive në rrethanat e tij. Megjithatë, kërkuesi kishte pranuar se ai nuk kishte 
bërë përpjekje për të shfrytëzuar mjetet ekzistuese dhe prandaj nuk mund të 
pretendonte që sistemi ligjor i Azerbajxhanit kishte dështuar t’i ofronte atij 
mbrojtjen e kërkuar nga shkelja e pretenduar e të drejtave të tij.

3.  Qeveria armene, ndërhyrës i palës së tretë
114.Qeveria armene nënvizoi pozicionin e kërkuesit në lidhje me ekzistencën 

e një praktike administrative në Azerbajxhan e cila i ndalonte armenët që 
kishin ikur gjatë konfliktit ose çdo person tjetër me origjinë armene që të 
ktheheshin në Azerbajxhan ose të vizitonin atë.

B.  Vlerësimi i Gjykatës
115.Gjykata përsërit që është elementare që makineria e mbrojtjes e ngritur 

nga Konventa është ndihmëse e sistemeve kombëtare që ruajnë të drejtat 
e njeriut. Gjykata është e shqetësuar me mbikqyrjen e zbatimit nga Shtetet 
Kontraktuese të detyrimeve të tyre sipas Konventës. Ajo nuk mundet, dhe 
nuk duhet, të uzurpojë rolin e Shteteve Kontraktuese përgjegjësia e të cilëve 
është të sigurohen që të drejtat themelore dhe liritë e ngërthyera në të të 
respektohen dhe të mbrohen në nivel vendas. Rregulla e shterimit pra është 
pjesë e pandashme e funksionimit të këtij sistemi të mbrojtjes. Shtetet janë 
të përjashtuara nga llogaridhënia para një organi ndërkombëtar për veprimet 
e tyre para se të kenë pasur mundësi t’i vënë gjërat në vend përmes sistemit 
të tyre ligjor, dhe ato që dëshirojnë të mbështeten në juridiksionin mbikqyrës 
të Gjykatës për sa i përket ankesave kundër një Shteti janë të detyruar të 
shfrytëzojnë së pari mjetet e parashikuara nga sistemi ligjor kombëtar (shih, 
mes autoriteteve të tjera, Akdivar dhe të Tjerë kundër Turqisë, 16 shtator 
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1996, § 65, Raporte të Vendimeve 1996IV). Gjykata vazhdon të theksojë që 
ajo nuk është gjykatë e shkallës së parë; ajo nuk ka kapacitetin, as nuk është 
e përshtatshme për të funksionuar si gjykatë ndërkombëtare, për të gjykuar 
çështje të shumta të cilat kërkojnë gjetjen e fakteve themelore ose llogaritjen 
e kompensimeve monetare – ku të dyja këto duhet të jenë, parimisht dhe 
praktikisht, zona veprimi të juridiksionit vendas (shih, Demopoulos dhe të 
Tjerë, cituar lart, § 69; Niazi Kazali dhe Hakan Kazali kundër Qipros (dec.), 
nr. 49247/08, § 132, 6 mars 2012).

116. Gjykata ka përcaktuar parimet e përgjithshme që kanë të bëjnë me shterimin 
e mjeteve vendase në disa vendime. Në Akdivar dhe të Tjerë(cituar lart) ajo 
vendosi si vijon (referencat e tjera të çështjes - në thonjëza - janë fshirë):
 “65.  Gjykata kujton që rregulla e shterimit të mjeteve vendase të përmendur 

në Nenin [35] të Konventës i detyron ata që kërkojnë të ngrenë padi 
kundër Shtetit para një organi gjyqësor ose arbitrazhi ndërkombëtar të 
shfrytëzojnë së pari mjetet e parashikuara nga sistemi ligjor kombëtar. 
Rrjedhimisht, Shtetet janë të kursyera nga llogaridhënia para një organi 
ndërkombëtar për veprimet e tyre para se të kenë pasur mundësinë t’i 
ndreqin punët me anë të sistemit të vet ligjor. Rregulla bazohet mbi 
supozimin e pasqyruar në Nenin 13 të Konventës – me të cilin është 
mjaft afër – që ekzistojnë zgjidhje efektive në dispozicion për shkeljen 
e pretenduar në sistemin vendas pavarësisht nga inkorporimi ose jo 
i dispozitave të Konventës në të drejtën kombëtare. Kështu, është 
aspekt i rëndësishëm i parimit që makineria e mbrojtjes e ngritur nga 
Konventa është dytësore ndaj sistemeve kombëtare të mbrojtjes së të 
drejtave të njeriut (...)

66.  Sipas Nenit [35] kërkuesi duhet të ketë rekurs normal në mjetet e 
disponueshme dhe të mjaftueshme për të ofruar zgjidhje në lidhje 
me shkeljet e pretenduara. Ekzistenca e mjeteve në fjalë duhet të jetë 
mjaftueshëm e qartë jo vetëm në teori por edhe në praktikë, e nëse këtu 
dështohet atyre u mungon qasshmëria dhe efektiviteti i kërkuar (...).

Neni [35] gjithashtu kërkon që ankesat që synohen të drejtohen më pas në 
Strasburg të jenë ngritur para organit të duhur vendas, të paktën në thelb dhe në 
përputhje me kërkesat formale të afateve kohore të parashikuara në të drejtën 
vendase dhe, më tej, që të jenë shfrytëzuar të gjitha mjetet procedurale që mund 
të pengonin shkeljen e Konventës (...).

67.  Megjithatë, siç tregohet më lart, nuk është e detyrueshme të bëhet 
rekurs ndaj mjeteve të cilat janë të pamjaftueshme ose jo efektive. 
Përveç kësaj, sipas “rregullave përgjithësisht të njohura të së drejtës 
ndërkombëtare”, mund të ketë rrethana të veçanta të cilat e shlyejnë 
kërkuesin nga detyrimi për të shteruar mjetet vendase në dispozicion 
(...). Rregulla është gjithashtu e pazbatueshme kur tregohet se ka 
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ekzistuar një praktikë administrative që përbëhet nga përsëritja e 
veprimeve të papajtueshme me Konventën dhe tolerancë zyrtare nga 
autoritetet shtetërore, dhe është e një natyre të tillë saqë i bën procedurat 
të pakuptimta dhe jo efektive (...).

68.  Në fushën e shterimit të mjeteve vendase ekziston shpërndarja e barrës 
së provës. I takon Qeverisë që pretendon mos-shterimin që të bindë 
Gjykatën se mjeti ka qenë efektiv dhe në dispozicion në teori dhe në 
praktikë në kohën në fjalë, që do të thotë se ka qenë i përdorshëm, 
ka qenë i tillë që ka qenë në gjendje të ofronte zgjidhje në lidhje me 
ankesat e kërkuesit dhe ofronte perspektivë të arsyeshme suksesi. 
Megjithatë, pasi të jetë vërtetuar barra e provës i takon kërkuesit që 
të konstatojë që mjeti i ofruar nga Qeveria faktikisht është shteruar 
ose për një arsye ose një tjetër ka qenë i pamjaftueshëm dhe jo efektiv 
në rrethanat e veçanta të çështjes ose që ka pasur rrethana të caktuara 
që e kanë liruar atë nga detyrimi (...). Një arsye e tillë mund të jetë 
kur autoritetet kombëtare qëndrojnë krejtësisht pasive para akuzave 
të rënda të sjelljes së pahijshme ose shkaktimit të dëmit nga agjentët 
e Shtetit, për shembull kur ata nuk ndërmarrin hetime ose nuk ofrojnë 
ndihmesë. Në kushte të tilla mund të thuhet se barra e provës zhvendoset 
përsëri, kështu që tani i takon Qeverisë përgjegjëse të tregojë se çfarë 
ka bërë për t’iu përgjigjur shkallës dhe peshës së çështjes së ankimuar.

69.  Gjykata do të theksonte që zbatimi i rregullës duhet të lërë vend për 
faktin që ajo po zbatohet në kontekstin e makinerisë për mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut të cilën Palët Kontraktuese janë pajtuar ta ndërtojnë. 
Rrjedhimisht, ajo ka njohur faktin se Neni [35] duhet të zbatohet me 
një farëlakueshmërie dhe pa formalizëm të tepruar (...). Më tej, ajo ka 
njohur faktin se rregulla e shterimit nuk është as absolute as e mundur 
të zbatohet në mënyrë automatike; gjatë shqyrtimit nëse ajo është 
respektuar është thelbësore të merren parasysh rrethanat e veçanta të 
secilit rast individual (...). Kjo do të thotë, mes të tjerash, që ajo duhet 
të marrë parasysh realisht jo vetëm ekzistencën e mjeteve formale në 
sistemin ligjor të Palës Kontraktuese në fjalë por edhe kontekstin e 
përgjithshëm ligjor dhe politik në të cilin veprojnë ato si dhe rrethanat 
personale të kërkuesve.”

117.Duke iu kthyer çështjes në fjalë, Gjykata vëren se zbatimi i Nenit 35 § 1 
të Konventës duhet të vlerësohet në kuadrin e përgjithshëm të konfliktit të 
Nagorno-Karabakh. Ndërkohë që faza ushtarake e konfliktit përfundoi me 
armëpushim në maj 1994, deri tani nuk është arritur asnjë marrëveshje për 
paqe. Nuk diskutohet që nuk ka marrëdhënie diplomatike mes Armenisë 
dhe Azerbajxhanit dhe që kufijtë janë të mbyllur. Për më tepër, duket se 
shërbimet postare mes dy vendeve nuk punojnë. Në një situatë të tillë, duhet 
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të njihet fakti se mund të ketë pengesa në funksionimin e duhur të sistemit 
të administrimit të drejtësisë. Në mënyrë të veçantë, mund të ketë vështirësi 
praktike të konsiderueshme në nisjen dhe ndjekjen e procedurave penale në 
vendin tjetër (shih, mutatis mutandis, Akdivar dhe të Tjerë, cituar lart, § 70).

118. Gjykata vëren se Qeveria e ka përshkruar skemën e përgjithshme të mbrojtjes 
së pronës dhe kompensimit për veprimet e paligjshme ose mosveprimet siç 
janë të parashikuara në Kushtetutë dhe në Kodin Civil. Megjithatë, ajo nuk 
ka arritur të shpjegojë se si do të zbatoheshin këto dispozita në kontekstin 
në fjalë, ku një person në situatën e kërkuesit, pra një refugjat armen që ka 
lënë pas shtëpinë dhe pronën në kushtet e konfliktit të Nagorno-Karabakh, 
dëshiron të kërkojë kthimin e pronës ose kompensim për humbjen e gëzimit 
të pronës. Qeveria ka prezantuar statistika mbi çështjet civile të cilat janë 
ngritur nga armenët etnikë dhe janë vendosur nga gjykatat e Azerbajxhanit. 
Përveç deklarimit që çështjet lidhur me mosmarrëveshjet e banimit, Qeveria 
nuk ofroi ndonjë hollësi në lidhje me natyrën e pretendimeve të shqyrtuara 
apo rezultatin e procedurave. Duke iu rikthyer dy vendimeve nga viti 2007 të 
cilat Qeveria i paraqiti si shembuj, Gjykata vëren se të dy ato vendime kishin 
të bënin me procedura të trashëgimisë dhe nuk kishin lidhje me pretendime 
për humbjen e qasjes dhe gëzimin e pronës dhe/ose shtëpisë së një personi të 
zhvendosur në kontekstin e konfliktit të Nagorno-Karabakh. Në fakt, Qeveria 
nuk ka dhënë asnjë shembull të një rasti në të cilin një person në situatën e 
kërkuesit ka qenë i suksesshëm para gjykatave të Azerbajxhanit.

119.Rrjedhimisht, Gjykata konsideron që Qeveria ka dështuar në heqjen e 
barrës së vërtetimit të ekzistencës së një mjeti në dispozicion të kërkuesit 
me anë të të cilit të mundësohej ofrimi i zgjidhjes për ankesat e tij sipas 
Konventës dhe perspektivë e arsyeshme suksesi. Prandaj nuk është e 
nevojshme të përcaktohet, siç pretendohet nga kërkuesi, nëse ekziston një 
praktikë administrative nga ana e autoriteteve të Azerbajxhanit e cila do 
ta pengonte kërkuesin nga shfrytëzimi i mjeteve efektive. Në mënyrë të 
ngjashme, meqenëse nuk është treguar se ekzistojnë mjete efektive, nuk 
është e nevojshme të shqyrtohet efekti që mungesa e pretenduar e kontrollit 
në zonën në fjalë mund të ketë mbi veprimin e mjeteve vendase.

120. Prandaj Gjykata e rrëzon kundërshtimin e Qeverisë në lidhje me shterimin 
e mjeteve vendase.

III.  JURIDIKSIONI DHE PËRGJEGJËSIA E AZERBAJXHANIT SIPAS 
NENIT 1 TË KONVENTËS
A.  Parashtrimet e palëve
1.  Kërkuesi

121. Kërkuesi vuri në pah se Gulistani ndodhej brenda territorit ndërkombëtarisht 
të njohur të Republikës së Azerbajxhanit. Rrjedh që Qeverisë përgjegjëse i 
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bie barra e kundërshtimit të prezumimit të juridiksionit në zonën e Gulistanit 
për periudhën që nga 15 prilli 2002 deri më sot. Sipas mendimit të kërkuesit, 
Qeveria kishte dështuar të paraqiste prova të tilla sepse ajo nuk kishte 
treguar që ajo nuk ushtronte kontroll mbi Gulistanin. Ai theksoi që qëndrimi 
i Qeverisë në lidhje me situatën faktike kishte qenë disi i luhatur, por që 
ajo e kishte pranuar që Gulistani nuk ndodhej nën kontrollin e Armenisë. 
Rrjedhimisht, Qeveria mbante përgjegjësi të plotë për sigurimin e të drejtave 
të kërkuesit sipas Konventës.

122. Përndryshe, kërkuesi pohoi që edhe sikur të ishte konstatuar që Azerbajxhani 
nuk kishte kontroll mbi zonën në fjalë, përgjegjësia e tij sidoqoftë do të 
angazhohej si rezultat i detyrimeve të tij pozitive nga Neni 1 i Konventës për 
të marrë masa diplomatike, ekonomike, juridike dhe të tjera për të siguruar 
të drejtat e kërkuesit sipas Konventës (shih Ilaşcu dhe të tjerë kundër 
Moldavisë dhe Rusisë [GC], nr. 48787/99, §§ 331 dhe 333, ECHR 2004-
VII). Sipas kërkuesit, Qeveria kishte dështuar në përmbushjen e detyrimeve 
të saj pozitive për shkak se, për vite të tëra, ajo kishte treguar mungesë 
vullneti politik për të zgjidhur konfliktin dhe nuk kishte ndërmarrë asnjë hap 
për të siguruar të drejtën individuale të kërkuesit për t’u kthyer ose për t’u 
kompensuar (shih paragrafin208poshtë).

2.  Qeveria përgjegjëse
123.Qeveria përgjegjëse pranoi që Gulistani ishte pjesë e territorit ndërkombëtarisht 

të njohur të Azerbajxhanit. Në kërkesat e tyre në seancën e 5 shkurtit 2014 ata 
pohuan që prezumimi që një Shtet ka ushtruar juridiksion në tërë territorin e 
vet mund të kufizohej jo vetëm për sa i përket zonave nën pushtim nga palë 
të tjera por edhe për sa i përket zonave të vogla “që janë bërë të paprekshme 
nga rrethanat”. Gulistani ishte një zonë e tillë. Ai ndodhej në vijën e kontaktit, 
që do të thotë se ishte i rrethuar nga forcat e armatosura të Azerbajxhanit nga 
njëra anë (në veri dhe në lindje) dhe nga ato të Armenisë në anën tjetër (në 
jug dhe në perëndim) dhe nuk ishte nën kontrollin efektiv të asnjërës anë. 
Ajo theksoi që fshati ishte brenda hapësirës së të shtënave nga pozicionet e 
Armenisëtë vendosura mbi një pjerrinë të ngritur mbi lumë. Kështu Qeveria 
e Azerbajxhanit nuk kishte mundësi të ushtronte autoritetin e saj legjitim në 
atë zonë.

124.Prandaj linja kryesore e argumenteve të Qeverisë ishte që ajo nuk ishte 
përgjegjëse nga Neni 1 i Konventës në kuptimin parësor të asaj dispozite. 
Si sovran i shpronësuar ajo mbante vetëm përgjegjësi të kufizuar, pra të 
përmbushte detyrimet pozitive për të marrë të gjitha masat që ajo kishte 
fuqinë të merrte dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare (Ilaşcu dhe të 
Tjerë, cituar lart, § 331). Ajo diskutoi që detyrime të tilla pozitive vareshin 
nga rrethanat faktike të çështjes dhe nuk duhet të ndërtoheshin në mënyrë 
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të atillë që të vendosnin një barrë shproporcionale mbi Shtetin (ibid., § 
332). Qeveria pohoi që ajo kishte marrë të gjitha masat e përgjithshme dhe 
individuale që mund të priteshin prej saj (shih paragrafin 210poshtë).

3.  Qeveria armene, ndërhyrës i palës së tretë
125. Qeveria e Armenisë shprehu qëndrimin e saj që Azerbajxhani kishte kontroll 

të plotë dhe efektiv mbi Gulistanin. Duke iu referuar parashtrimeve të saj 
në lidhje me situatën e zhvilluar në Gulistan (shih paragrafët50 deri në53 
lart) dhe provave që kishte paraqitur (shih paragrafët 69 deri në71lart), ajo 
pohoi në mënyrë të veçantë që forcat e armatosura të Azerbajxhanit kishin 
pozicione ushtarake mu në fshat dhe në periferitë e tij, ndërkohe që forcat e 
“NKR” ishin të vendosura në anën e kundërt të grykës.

B.  Vlerësimi i Gjykatës

1.  Parimet relevante të praktikës gjyqësore në lidhje me prezumimin e 
     juridiksionit territorial

126.Parimet relevante janë përcaktuar nga Gjykata nëAssanidze kundër 
Gjeorgjisë[GC], nr. 71503/01, §§ 137-143, ECHR 2004II dhemë pas nëIlasçu 
dhe të Tjerë (cituar lart, §§ 311-313, dhe§§ 333335).

127. Në Assanidze, Gjykata zbatoi një “prezumim të kompetencës” ose, me fjalë 
të tjera, një prezumim të juridiksionit në lidhje me territorin e një Shteti. Në 
paragrafët relevantë të atij vendimi thuhet si vijon:

“137.Neni 1 i Konventës kërkon që Shtetet Palë t’i ‘sigurojnë secilit brenda 
juridiksionit të tyre të drejtat dhe liritë e përkufizuara në Seksionin I të 
[Konventës]’. Nga kjo dispozitë rrjedh që Shtetet Palë japin llogari për çdo 
shkelje të të drejtave dhe lirive të mbrojtura të secilit brenda ‘juridiksionit’ - 
ose kompetencës - të tyre në kohën e shkeljes.
...

139. Republika Autonome e Ajarian është pa diskutim pjesë integrale e territorit 
të Gjeorgjisë dhe i nënshtrohet kompetencës dhe kontrollit të saj. Me fjalë të 
tjera, ekziston prezumimi i kompetencës. Tani Gjykata duhet të përcaktojë 
nëse ka prova të vlefshme për kundërshtimin e atij prezumimi.

140.Në lidhje me këtë, Gjykata shënon, së pari, që Gjeorgjia e ka ratifikuar 
Konventën për tërë territorin e saj. Më tej, është fakt i njohur që Republika 
Autonome e Ajarian nuk ka aspirata separatiste dhe që asnjë Shtet tjetër nuk 
ushtron kontroll efektiv të tërësishëm atje (shih, me nënkuptim tëanasjelltë), 
Ilaşcu dhe të Tjerë kundër Moldavisë dhe Rusisë (dec.) [GC], nr. 48787/99, 
4 korrik 2001, dhe Loizidou, cituar lart). Në lidhje me ratifikimin e 
Konventës, Gjeorgjia nuk bëri ndonjë rezervim të veçantë sipas Nenit 57 të 
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Konventës në lidhje me Republikën Autonome të Ajarian ose në lidhje me 
vështirësitë në ushtrimin e juridiksionit mbi atë territor. Një rezervim i tillë 
sidoqoftë do të kishte qenë jo efektiv, meqenëse praktika gjyqësore lë jashtë 
përjashtimet territoriale (shih Matthews kundër Mbretërisë së Bashkuar[GC], 
nr. 24833/94, § 29, ECHR 1999-I) përveç se në rastin ereferuar në Nenin 56 
§ 1 të Konventës (territoret e varura).
...

142. Kështu, prezumimi i përmendur në paragrafin 139 lart shihet si i saktë. Në 
të vërtetë, për shkaqe të politikave ligjore - nevoja për të ruajtur barazinë 
mes Shteteve Palë dhe për të siguruar efektivitetin e Konventës - nuk mund 
të ishte ndryshe. Por për prezumimin, zbatueshmëria e Konventës mund të 
kufizohej në mënyrë selektive vetëm tek pjesët e territorit të disa Shteteve 
Palë të caktuara, duke e bërë kështu të pakuptimtë nocionin e mbrojtjes 
efektive të të drejtave të njeriut që përbën thelbin e tërë Konventës dhe duke 
lejuar, në të njëjtën kohë, diskriminim mes Shteteve Palë, që do të thotë mes 
atyre që e kanë pranuar zbatimin e Konventës mbi tërë territorin e tyre dhe 
atyre që nuk e kanë pranuar një gjë të tillë.

143. Prandaj Gjykata gjen që faktet në fjalë nga të cilat kanë dalë akuzat për 
shkelje ishin brenda “juridiksionit” të Shtetit gjeorgjian (shih Bertrand 
Russell Peace Foundation Ltd kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 7597/76, 
vendimi i Komisionit i datës 2 maj 1978, Vendime dhe Raporte (DR) 14, fq. 
117 dhe 124) brenda kuptimit të Nenit 1 të Konventës.”

128. Në vendimin eIlasçu dhe të Tjerë (cituar lart), Gjykata e shtjelloi më tej 
prezumimin e juridiksionit. Në paragrafët përkatës të atij vendimi thuhet si 
vijon:
“311. Rrjedh nga Neni 1 që Shtetet anëtare duhet të japin llogari për çdo 

shkelje të të drejtave dhe lirive të mbrojtura nga Konventa të kryera 
kundër individëve të vendosur nën “juridiksionin” e tyre.

  Ushtrimi i juridiksionit është kusht i nevojshëm që një Shtet Kontraktues 
të ketë mundësi të mbahet përgjegjës për veprimet ose mosveprimet që 
i vishen atij të cilat i japin shkas një akuze për shkelje të të drejtave dhe 
lirive të përcaktuara në Konventë.

312.  Gjykata i referohet praktikës së saj gjyqësore për shkak se koncepti i 
“juridiksionit” për qëllimet e Nenit 1 të Konventës duhet të konsiderohet 
se pasqyron kuptimin e termit në të drejtën publike ndërkombëtare 
(shih Gentilhomme dhe të Tjerë kundër Francës, nr. 48205/99, nr. 
48207/99 dhe nr. 48209/99, § 20, vendim i 14 majit 2002; Banković 
dhe të Tjerë kundër Belgjikës dhe të Tjerëve (dec.) [GC], nr. 52207/99, 
§§ 59-61, ECHR 2001XII; dhe Assanidze kundër Gjeorgjisë [GC], nr. 
71503/01, § 137,ECHR 2004-II).
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Nga këndvështrimi i të drejtës publike ndërkombëtare, fjalët “brenda 
juridiksionit të tyre” në Nenin 1 të Konventës duhet të kuptohen si të tilla që 
nënkuptojnë se kompetenca juridiksionale e një Shteti është kryesisht territoriale 
(shih Banković dhe të Tjerë, cituar lart, § 59), por gjithashtu që juridiksioni 
presupozohet të ushtrohet normalisht në tërë territorin e Shtetit.

Ky prezumim mund të jetë i kufizuar në rrethana të jashtëzakonshme, 
posaçërisht kur një Shtet pengohet nga ushtrimi i autoritetit në një pjesë të territorit 
të tij. Kjo mund të jetë si rezultat i pushtimit ushtarak nga forcat e armatosura 
të një Shteti tjetër i cili kontrollon efektivisht territorin në fjalë (shih Loizidou 
kundër Turqisë (kundërshtime paraprake), vendim i 23 marsit 1995, Seria A nr. 
310, dhe Qipro kundër Turqisë, §§ 76-80, cituar lart, dhe gjithashtu cituar në 
vendimin e lartpërmendur Banković dhe të Tjerë, §§ 7071), akteve të luftës ose 
rebelimit, ose veprimeve të një Shteti të huaj që mbështet instalimin e një Shteti 
separatist brenda territorit të Shtetit në fjalë.

313.  Në mënyrë që të arrijë në përfundimin që ekzistonte një situatë e tillë 
e jashtëzakonshme, Gjykata duhet të shqyrtojë nga njëra anë të gjitha 
faktet objektive që janë në gjendje të kufizojnë ushtrimin efektiv të 
autoritetit të një Shteti mbi territorin e tij dhe nga ana tjetër sjelljen 
e vetë Shtetit. Zotimet e dhëna nga një Shtet Kontraktues në bazë të 
Nenit 1 të Konventës përfshijnë, përveç detyrës për mos ndërhyrjen 
në gëzimin e të drejtave dhe lirive të garantuara, detyrime pozitive 
për të marrë hapat e duhur për të siguruar respekt për ato të drejta dhe liri 
brenda territorit të tij (shih, mes autoriteteve të tjera, Z. dhe të Tjerë kundër 
Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 29392/95, § 73, ECHR 2001-V). Ato 
detyrime mbeten edhe kur ushtrimi i autoritetit të Shtetit kufizohet në 
një pjesë të territorit të tij, kështu që ai ka për detyrë të marrë të gjitha 
masat e përshtatshme që ka ende fuqinë të marrë.

...
333.  Gjykata konsideron që aty ku një Shtet Kontraktues pengohet nga 

ushtrimi i autoritetit të tij në tërë territorin e vet për shkak të një situate 
de facto ngushtuese, siç është kur ndërtohet një regjim separatist, 
pavarësisht nëse kjo shoqërohet apo jo nga pushtimi ushtarak nga 
një Shtet tjetër, ai nuk pushon aty për aty së pasuri juridiksion brenda 
kuptimit të Nenit 1 të Konventës mbi atë pjesë të territorit të vet e cila 
është përkohësisht nën një autoritet lokal të mbajtur nga forcat rebele 
ose nga një Shtet tjetër.

Pavarësisht nga kjo, një situatë e tillë faktike e redukton fushëveprimin e 
atij juridiksioni dhe zotimet e marra përsipër nga Shteti sipas Nenit 1 duhet të 
konsiderohen nga Gjykata vetëm nën dritën e detyrimeve pozitive të Shtetit 
Kontraktues kundrejt personave brenda territorit të vet. Shteti në fjalë duhet të 
përpiqet, me të gjitha mjetet ligjore dhe diplomatike që ka në dispozicion karshi 
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Shteteve të huaja dhe organizatave ndërkombëtare, që të vazhdojë të garantojë 
gëzimin e të drejtave dhe lirive të cekura në Konventë.

334.  Megjithëse nuk i takon Gjykatës të tregojë se cilat masa duhet të marrin 
autoritetet në mënyrë që të veprojnë në përputhje me detyrimet e tyre 
në mënyrën më efektive, ajo duhet të verifikojë se masat që faktikisht 
janë marrë kanë qenë të përshtatshme dhe të mjaftueshme në rastin 
konkret. Kur përballet me një dështim të plotë ose të pjesshëm për të 
vepruar, detyra e Gjykatës është të përcaktojë se në cilën shkallë ka 
qenë e mundur të bëhen përpjekje sado minimale dhe nëse kjo duhet të 
ishte bërë. Përcaktimi i kësaj çështjeje është posaçërisht i nevojshëm në 
rastet që kanë të bëjnë me shkelje të pretenduar të të drejtave absolute 
siç janë ato që garantohen nga Nenet 2 dhe 3 të Konventës.

335.  Rrjedhimisht, Gjykata arrin në përfundimin që kërkuesit janë brenda 
juridiksionit të Republikës së Moldavisë për qëllimet e Nenit 1 të 
Konventës, por që përgjegjësia e saj për veprimet e ankimuara, të 
kryera në territorin e “MRT”, mbi të cilin ajo nuk ushtron autoritet 
efektiv, duhet të vlerësohen nën dritën e detyrimeve të saj pozitive 
sipas Konventës.”

129.Nga praktika gjyqësore e lartpërmendur rrjedh që juridiksioni brenda 
kuptimit të Nenit 1 të Konventës prezumohet të ushtrohet në tërë territorin 
e një Shteti Kontraktues. Zotimi i marrë përsipër nga një Shtet Kontraktues 
sipas Nenit 1 normalisht përfshin dy aspekte, pra nga njëra anë një detyrim 
negativ për t’u përmbajtur nga ndërhyrja në gëzimin e të drejtave dhe lirive 
të garantuara dhe nga ana tjetër detyrimet pozitive për të marrë hapat e duhur 
për të garantuar respektimin e atyre të drejtave dhe lirive brenda territorit të 
tij (Ilasçu dhe të Tjerë, cituar lart, § 313).

130.Edhe në rrethana të jashtëzakonshme, kur një Shtet pengohet nga ushtrimi 
i autoritetit mbi një pjesë të territorit të vet, për shkak të pushtimit ushtarak 
nga forcat e armatosura të një Shteti tjetër, të akteve të luftës apo rebelimit 
ose instalimit të një regjimi separatist brenda territorit të vet, ai nuk pushon 
së pasuri juridiksion brenda kuptimit të Nenit 1 të Konventës (Ilasçu 
dhe të Tjerë, cituar lart, § 333; shih gjithashtu Catan dhe të Tjerë kundër 
Moldavisëdhe Rusisë [GC], nr. 43370/04, nr. 8252/05 dhe nr. 18454/06, § 
109, ECHR 2012 (pjesë të shkëputura)).

131.Megjithatë, në rastet kur një Shtet pengohet nga ushtrimi i autoritetit të tij në 
një pjesë të territorit të vet përgjegjësia e tij sipas Konventës kufizohet me 
zbatimin e detyrimeve pozitive (ibid., § 335). Këto kanë të bëjnë si me masat 
e nevojshme për të rivendosur kontrollin mbi territorin në fjalë, si shprehje e 
juridiksionit të tij, ashtu edhe masat për garantimin e respektimit të të drejtave 
individuale të kërkuesit (ibid., § 339). Në bazë të titullit të parë, Shteti ka për 
detyrë të rishpallë sovranitetin e tij mbi territorin dhe të përmbahet nga çdo 
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veprim që mbështet regjimin separatist (ibid., §§ 340-345). Në bazë të titullit 
të dytë, Shteti duhet të marrë masa juridike, politike ose administrative për të 
garantuar të drejtat individuale të kërkuesit (ibid., § 346).

2.  Zbatimi i këtyre parimeve në çështjen në fjalë

(a)  Konstatimi i fakteve nga Gjykata
132. Në çështjen në fjalë situata në lidhje me Gulistanin është ajo që vihet në 

diskutim mes palëve. Periudha relevante që duhet të shqyrtohet fillon nga 15 
prilli 2002, kur Konventa hyri në fuqi në lidhje me Azerbajxhanin, e deri në 
ditët tona.

133. Gjatë konstatimit të fakteve të cekura më poshtë, Gjykata ka marrë parasysh 
vërejtjet me shkrim dhe kumtesat verbale të palëve, hartat e Gulistanit dhe 
rrethinave të tij, DVD-të që përmbanin incizime të zonës dhe prova të tjera 
relevante të paraqitura nga palët. Gjithashtu, ajo ka marrë parasysh raportin 
e AAAS mbi Gulistanin bazuar mbi interpretimin e pamjeve satelitore me 
rezolucion të lartë.

134.Gjykata shënon që palët pajtohen në lidhje me disa pika: nuk vihet në 
diskutim që Gulistani ndodhet në territorin ndërkombëtarisht të njohur të 
Azerbajxhanit. Fshati shtrihet në një luginë në formë V-je në bregun verior të 
lumit Indzachay. Pozicionet ushtarake të Azerbajxhanit ndodhen në bregun 
verior të lumit, ndërsa pozicionet ushtarake të “NKR” ndodhen në bregun 
jugor të lumit. Në fshat nuk ka civilë. Më së pakti, rrethinat e fshatit janë të 
minuara dhe shkeljet e armëpushimit janë të shpeshta.

135.Megjithatë, parashtrimet e palëve dallojnë në lidhje me një sërë pikash të 
tjera. Mospërputhja më e rëndësishme ka të bëjë me çështjen nëse ka apo 
jo pozicione ushtarake të Azerbajxhanit në fshat. Largësia e pozicioneve 
ushtarake të të dy palëve nga fshati dhe çështja nëse vetë fshati është i minuar 
gjithashtu janë pjesë e mospajtimeve.

136.Nga materialet në dispozicion, e posaçërisht nga hartat e paraqitura nga 
secila palë dhe nga Qeveria ndërhyrëse, del që i tërë fshati si dhe pozicionet 
ushtarake të Azerbajxhanit ndodhen në bregun verior të lumit Indzachay, çka 
përbën një vijë ndarëse natyrale. Pozicionet e “NKR” janë në bregun jugor të 
lumit, ku pika më e afërt është mbi një pjerrinë karshi fshatit.

137.Për sa i përket çështjes së diskutueshme nëse ka prani ushtarake të 
Azerbajxhanit brenda vetë fshatit, Gjykata shënon që ka disa elemente që 
tregojnë praninë e pozicioneve të Azerbajxhanit e që rrjedhimisht të ushtarëve 
të Azerbajxhanit në fshat. Raporti i AAAS i bazuar mbi interpretimin e 
pamjeve satelitore nga vitet 2005, 2009 dhe 2012 tregon që ka llogore në, 
ose të paktën, në skajet e fshatit. Këto llogore janë mjaft të dukshme në 
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pamjet e viteve 2005 dhe 2009, por janë më pak të dallueshme në pamjen 
e vitit 2012. Meqenëse fshati ndodhet në bregun verior të lumit dhe atje 
ka vetëm pozicione të Azerbajxhanit, Gjykata e konsideron të konstatuar 
mjaftueshëm, mbi bazën e provave në dispozicion, që llogoret përbëjnë një 
pjesë të pozicioneve të Azerbajxhanit. Kjo gjithashtu është tregues i pranisë 
ushtarake të personelit të Azerbajxhanit duke pasur parasysh që llogoret 
duhet të mirëmbahen (siç del nga raporti i AAAS sipas të cilit llogoret kanë 
mbetur pa përdorur në periudhën mes viteve 2009 dhe 2012 dhe prandaj janë 
më pak të dukshme). Në lidhje me këtë, Gjykata përsërit që nuk është vënë 
në diskutim fakti që në fshat nuk kishte civilë. Përveç kësaj, duket përsëri 
nga raporti i AAAS dhe nga DVD-ja e paraqitur nga Qeveria e palës së tretë 
në vitin 2012 që territori në veri të fshatit e rrjedhimisht rrugët lidhëse me 
të janë nën kontrollin e forcave të armatosura të Azerbajxhanit. Tregues të 
mëtejshëm ofrohen nga DVD-ja e sjellë nga kërkuesi në vitin 2008, në të 
cilën shihet tymi duke u ngritur nga oxhakët e disa shtëpive dhe një njeri 
duke ecur mes rrënojave.

138.Ndërkohë që ka disa tregues të pranisë ushtarake të Azerbajxhanit në vetë 
fshatin, Gjykata nuk ka elemente të mjaftueshme për të konstatuar nëse 
ka pasur forca të Azerbajxhanit në Gulistan gjatë tërë periudhës që hyn në 
kompetencën e tij ratione temporis, pra nga 15 prill 2002 deri në ditët tona. 
Megjithatë, është me rëndësi të shënohet që nuk është pretenduar se nuk ka 
tregues në materialet para Gjykatës që “NKR” ka ose ka pasur pozicione 
ose trupa në bregun verior të lumit e jo më në vetë fshatin e Gulistanit gjatë 
periudhës nën shqyrtim.

(b)  Vlerësimi i domethënies ligjore të fakteve
139.Duke pasur parasysh që Gulistani ndodhet në territorin ndërkombëtarisht 

të njohur të Azerbajxhanit, zbatohet prezumimi i juridiksionit (shihIlasçu 
dhe të Tjerë, cituar lart, § 312). Sipas pikëpamjes së Gjykatës pra i takon 
Qeverisë të vërtetojë që ekzistojnë rrethana të jashtëzakonshme të cilat do ta 
kufizonin përgjegjësinë e saj sipas Nenit 1 të Konventës.

140.Gjykata vëren se kufizimi i përgjegjësisë së një Shteti mbi territorin e vet 
për zhvillimin e detyrimeve pozitive është pranuar vetëm në lidhje me 
zona të caktuara ku kontroll efektiv ushtron një Shtet tjetër ose një regjim 
separatist. Në çështjen Ilasçu dhe të Tjerë Gjykata gjeti që Qeveria moldave 
nuk ushtronte autoritet mbi një pjesë të territorit të saj, pra në pjesën e cila 
ndodhet nën kontrollin efektiv të Republikës Moldave të Transdniestrias 
(“MRT”) (cituar lart, § 330). Gjykata u mbështet në të njëjtat gjetje në 
Ivanţoc dhe të Tjerë kundër Moldavisë dhe Rusisë (nr. 23687/05, § 105, 15 
nëntor 2011).NëCatan dhe të Tjerë (cituar lart, § 109), Gjykata gjithashtu u 
shpreh që Moldavia nuk kishte autoritet mbi pjesën e territorit të saj në lindje 
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të Lumit Dniester, e cila kontrollohet nga “MRT”. Ndryshe nga ky rast, në 
Assanidze (cituar lart, §§ 139-140) Gjykata e konsideroi të rëndësishëm 
faktin që Republika Autonome Ajariane nuk kishte aspirata separatiste dhe 
që asnjë Shtet tjetër nuk ushtronte kontroll të përgjithshëm efektiv aty.

141.Në çështjet moldave të mësipërme, nuk vihej në diskutim që territori në 
fjalë, konkretisht Transdniestria, ishte nën kontrollin efektiv të “MRT”. 
Nën prizmin e Konventës, Rusia konsiderohej të kishte kontroll efektiv mbi 
zonën e kontrolluar nga “MRT” për shkak të ushtrimit të autoritetit efektiv 
ose të paktën ndikimit vendimtar mbi “MRT” dhe sigurimit të mbijetesës së 
kësaj të fundit me anë të mbështetjes ushtarake, ekonomike, financiare dhe 
politike, dhe prandaj u konsiderua se ishte përgjegjëse për shkeljet e gjetura 
(shih Ilasçu dhe të Tjerë, cituar lart, §§ 392-394;Ivanţoc dhe të Tjerë, cituar 
lart, §§ 118-120;Catan dhe të Tjerë, cituar lart, § 122).

142. Çështja e tanishme dallon nga çështjet e lartpërmendura: Gulistani ndodhet 
në vijën e frontit mes forcave të Azerbajxhanit dhe atyre të “NKR” dhe 
vihet në diskutim nëse Azerbajxhani ka kontroll efektiv mbi fshatin. Gjykata 
shënon që mbi bazën e praktikës së saj gjyqësore Qeveria përgjegjëse do të 
duhej të vërtetonte që një Shtet tjetër ose një regjim separatist ka kontroll 
efektiv mbi Gulistanin ku ndodhin shkeljet e pretenduara të Konventës.

143. Në këtë pikë Gjykata e konsideron të dobishme të përsërisë që Azerbajxhani 
ka depozituar një deklaratë me instrumentin e tij të ratifikimit duke shprehur 
që ai nuk ka “mundur të garantojë zbatimin e dispozitave të Konventës në 
territoret e pushtuara nga Republika e Armenisë” (shih paragrafin 93lart). 
Në vendimin e saj mbi pranueshmërinë e çështjes në fjalë, Gjykata është 
shprehur se deklarata nuk ka mundur të kufizonte zbatimin territorial të 
Konventës në pjesë të caktuara të territorit ndërkombëtarisht të njohur të 
Azerbajxhanit (Sargsyan (dec.), cituar lart, §§ 63-65),as nuk i ka përmbushur 
kriteret e një rezerve të vlefshme (ibid., §§ 66-70).

144.Gjykata shënon që sipas të drejtës ndërkombëtare (posaçërisht Neni 42 i 
Rregulloreve të Hagës të 1907) një territor konsiderohet i pushtuar kur ai 
aktualisht vendoset nën autoritetin e një ushtrie armike, ku “autoriteti aktual” 
konsiderohet gjerësisht si i atillë që përkthehet në kontroll efektiv dhe kërkon 
elemente të tilla siç janë prania e trupave të huaja, të cilat janënë gjendje të 
ushtrojnë kontroll efektiv pa pëlqimin e sovranit (shih paragrafin94lart). Mbi 
bazën e të gjitha materialeve para saj, dhe duke marrë parasysh konstatimin e 
mësipërm të fakteve, Gjykata gjen që Gulistani nuk është i pushtuar nga ose 
nën kontrollin efektiv të forcave të huaja sepse kjo do të kërkonte praninë e 
trupave të huaja në Gulistan.

145. Në fakt, duket se Qeveria përgjegjëse nuk i është përmbajtur qëndrimit të saj 
fillestar që ajo nuk ka pasur kontroll efektiv mbi Gulistanin. Përkundrazi, ajo 
deklaroi që ai ndodhej në një zonë të diskutueshme, duke theksuar se ai ishte 
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i rrethuar nga minat, kishte pozicione ushtarake kundërshtarë në të dy anët e 
lumit, dhe ishte brenda distancës së qitjes së forcave armene.

146.Në thelb Qeveria përgjegjëse diskutoi që praktika gjyqësore e Gjykatës 
e parashtruar në Ilasçu dhe të Tjerë dhe në çështjet e mëpasme, e cila e 
pranon që një Shtet që ka humbur kontrollin efektiv mbi një pjesë të territorit 
të vet kundrejt një Shteti tjetër ose një regjimi separatist ka përgjegjësi të 
kufizuar sipas Konventës, duhet të zbatohet në mënyrë të njëjtë në zonat e 
diskutueshme ose, siç u shpreh ajo në seancën e 5 shkurtit 2014, “zonat që 
bëhen të paprekshme nga rrethanat”.

147.  Duke iu adresuar kësaj pike Gjykata duhet të mbajë parasysh natyrën e veçantë 
të Konventës si instrument kushtetues i rendit publik evropian (ordre public) 
për mbrojtjen e qenieve individuale njerëzore dhe rolin e saj, siç theksohet në 
Nenin 19 të Konventës për “të garantuar respektimin e angazhimeve të marra 
përsipër nga Palët e Larta Kontraktuese” (shih, Loizidou kundër Turqisë 
(kundërshtimet paraprake), 23 mars 1995, §§ 75 dhe 93, Seria A nr. 310; Al-
Skeini dhe të Tjerë kundër Mbretërisë së Bashkuar[GC], nr. 55721/07, § 141, 
ECHR 2011). Kur Azerbajxhani ratifikoi Konventën më 15 prill 2002, i tërë 
territori i tij hyri në “hapësirën ligjore të Konventës”.

148. Në çështjet e lartpërmendura që kanë të bëjnë me Moldavinë pranimi që 
Shteti territorial kishte vetëm përgjegjësi të kufizuar sipas Konventës u 
kompensua me gjetjen që një Shtet tjetër i Konventës në mënyrë përjashtuese 
ka ushtruar juridiksion jashtë territorit të tij dhe kështu mbante përgjegjësi 
të plotë sipas Konventës. Ndryshe prej kësaj, në rastin konkret nuk është 
konstatuar që Gulistani është i pushtuar nga forcat e armatosura të një Shteti 
tjetër ose që ai është nën kontrollin e një regjimi separatist. Në rrethana 
të tilla Gjykata, duke marrë parasysh nevojën për të shmangur një vakum 
në mbrojtjen nga Konventa, nuk konsideron që Qeveria përgjegjëse ka 
demonstruar ekzistencën e rrethanave të jashtëzakonshme të një natyre të 
atillë që të kualifikojë përgjegjësinë e saj sipas Konventës.

149.Prandaj Gjykata nuk është e bindur nga argumenti i Qeverisë. Përjashtimi 
i parashtruar në Ilasçu dhe të Tjerë(cituar lart, §§ 312-313), pra kufizimi 
i përgjegjësisë së Shtetit territorial në lidhje me disa pjesë të caktuara të 
territorit të tij ndërkombëtarisht të njohur të cilat janë të pushtuara ose nën 
kontrollin efektiv të një entiteti tjetër atëherë nuk mund të shtrihet në zonat e 
diskutueshme siç sugjerohet nga Qeveria.

150.Në fakt, situata në fjalë në rastin konkret është më e ngjashme me situatën 
në Assanidze (cituar lart, § 146) për faktin se, nga pikëpamja ligjore Qeveria 
e Azerbajxhanit ka juridiksion si shtet territorial dhe përgjegjësi të plotë 
sipas Konventës, përderisa ajo mund të hasë në vështirësi në nivel praktik 
në ushtrimin e autoritetit të saj në zonën e Gulistanit. Sipas mendimit të 
Gjykatës vështirësi të tilla do të duhet të merren parasysh kur të vijë puna tek 
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vlerësimi i proporcionalitetit të veprimeve ose mosveprimeve të ankimuara 
nga kërkuesi.

151.Si përfundim, Gjykata gjen që faktet nga të cilat dalin shkeljet e pretenduara 
janë brenda “juridiksionit” të Azerbajxhanit në kuptim të Nenit 1 të Konventës 
dhe janë në gjendje të angazhojnë përgjegjësinë e Qeverisë përgjegjëse. 
Rrjedhimisht, ajo e rrëzon kundërshtimin e Qeverisë në lidhje me mungesën 
e juridiksionit dhe përgjegjësisë që i ishin bashkuar themeleve në vendimin 
për pranueshmërinë (Sargsyan (dec.), cituar lart, § 76).

IV.  SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 1 TË PROTOKOLLIT Nr. 1 
       TË KONVENTËS

152.Kërkuesi u ankua që mohimi i të drejtës së tij për t’u kthyer në fshatin e 
Gulistanit dhe për të pasur qasje, për të kontrolluar, shfrytëzuar dhe për të 
gëzuar pronën e tij ose për t’u kompensuar për humbjen e saj përbënte shkelje 
të vazhdueshme të Nenit 1 të Protokollit Nr. 1 i cili thotë si vijon:
“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.

Megjithatë, dispozitat e mëparshme nuk cenojnë të drejtën e Shteteve për të 
zbatuar ligje që ato i çmojnë të nevojshme për të rregulluar përdorimin e pasurive 
në përputhje me interesin e përgjithshëm ose për të siguruar pagimin e taksave 
ose të kontributeve ose të gjobave të tjera.”
153.Qeveria e kontestoi qëndrimin e kërkuesit, duke paraqitur tri linja kryesore 

argumentesh: ajo pohoi, së pari, që megjithëse Gulistani ndodhej në 
territorin ndërkombëtarisht të njohur të Azerbajxhanit e rrjedhimisht brenda 
juridiksionit të Azerbajxhanit në kuptim të Nenit 1 të Konventës, ajo nuk 
kishte kontroll të mjaftueshëm në atë zonë për t’u mbajtur përgjegjëse për 
shkeljen e pretenduar. Së dyti, ajo diskutoi që kërkuesi kishte dështuar të 
vërtetonte që ai faktikisht kishte shtëpi dhe tokë në Gulistan. Së treti, Qeveria 
parashtroi që edhe sikur Gjykata t’i rrëzonte argumentet e saj në lidhje me 
dy pikat e para, nuk kishte pasur shkelje të të drejtave të kërkuesit sepse ajo 
kishte vepruar në përputhje me detyrimet e saj sipas Konventës.

A.  Nëse kërkuesi kishte “posedime” në Gulistan
1. Parashtrimet e palëve
(a)  Kërkuesi

154.Kërkuesi deklaroi se ai kishte paraqitur prova të mjaftueshme për të treguar 
që ai kishte jetuar në Gulistan me familjen e tij deri në qershor 1992 dhe 
kishte pasur në pronësi një shtëpi dhe tokë me sipërfaqe rreth 2100 metër 
katrorë dhe posedime të tjera atje. Ai iu referua në mënyrë të veçantë 
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pasaportës teknike të shtëpisë, të lëshuar në maj 1991, dhe planit të shtëpisë, 
duke theksuar se ai tashmë i kishte paraqitur të dy dokumentet kur kishte 
depozituar ankesën.

155. Ai pohoi që ai e kishte marrë tokën me anë të një vendimi të Këshillit të 
Fshatit në fillim të viteve ‘60 ku i jepej leje të ndante parcelën e tokës së 
babait të tij mes tij dhe vëllait të tij. Ai e kundërshtoi pohimin e Qeverisë 
që Këshilli i Fshatit nuk kishte pushtet të ndante toka. Ai shënoi së pari që 
Qeveria iu referua Kodit të Tokës të vitit 1970, sipas të cilit pushtetin për 
të ndarë toka e kishin Komitetet Ekzekutive të Sovjetit të Deputetëve të 
Popullit në qarqe dhe qytete. Në fillim të viteve ‘60 Këshillat e Fshatrave 
kishin pushtet të ndanin toka. Ata gjithashtu duhet të mbanin një regjistër, të 
shënonin mes të dhënave të tjera edhe ndarjen e pronave të shtëpive në fshat. 
Këto pushtete ishin të rregulluara nga Karta mbi Këshillat e Fshatrave (shih 
paragrafin82lart) e cila kishte hyrë në fuqi më 23 prill 1958 dhe kishte qenë 
në fuqi në kohën materiale, pra në fillim të viteve ‘60. Seksioni 2 paragrafi 
9(j) i Kartës mbi Këshillat e Fshatrave e fuqizonte Këshillin e Fshatit t’u 
ndante shtetasve tokën që ishte në pronësi të shtetit për ndërtime individuale 
brenda kufijve të fshatit. Në përputhje me seksionin 2 paragrafin 19(e) të 
Kartës, Këshilli i Fshatit kishte pushtetin të regjistronte ndarjen e tokave të 
vendbanimeve në fshat.

156.Më tej, kërkuesi përsëriti që “pasaporta teknike” që ai tashmë e kishte 
paraqitur bashkë me kërkesën ishte një dokument i vlefshëm dhe i vërtetuar 
siç duhej dhe ishte provë e mjaftueshme e të drejtës së tij ndaj shtëpisë dhe 
tokës. Ai e kontestoi pohimin e Qeverisë që pasaporta teknike ishte e mangët, 
duke iu adresuar secilës nga pikat e ngritura nga Qeveria.

157.Për sa i përket pohimit të Qeverisë që pasaporta teknike ishte e mangët për 
faktin se i mungonte një referencë ndaj titullit fillestar të pronësisë, kërkuesi 
diskutoi që një referencë e tillë nuk kërkohej në rastin e tij. Përderisa ai qe 
dakord me Qeverinë që Udhëzimi i vitit 1985 (shih paragrafin81lart) ishte i 
zbatueshëm në procesin e regjistrimit, ai u shpreh që regjistrimi i pronave në 
zonat rurale qeverisej nga Neni 2.3 i udhëzimit të cekur, sipas të cilit bazën 
për regjistrim e përbënin “lista e komplekseve të banimit, vërtetime të tyre 
(abstrakte), [ose] deklarata nga Komiteti Ekzekutiv i Fshatit ose ai Rajonal i 
Deputetëve të Popullit”. Ai u shpreh se lista e komplekseve të banimit (ose 
listat e shtëpive të banimit siç përkthehej nganjëherë termi) nënkuptonte 
regjistrin e Këshillit të Fshatit. Në fund, ai shënoi që pasaporta teknike e 
paraqitur prej tij ishte konstatuar mbi bazën e formularit standard të lëshuar 
nga Departamenti Qendror i Statistikave të BRSS. Ai formular nuk kërkonte 
referencë të ndonjë titulli fillestar të pronësisë.

158.Për sa i përket argumentit të Qeverisë që pasaporta teknike ishte e mangët 
sepse hapësira “përshkrimi i sipërfaqes së tokës sipas dokumenteve zyrtare” 
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ishte e zbrazët, kërkuesi deklaroi që pasaporta teknike ishte hartuar nga 
zyrtarët e Byrosë së Inventarit Teknik të rajonit Shahumyan, të cilët nuk do ta 
kishin firmosur sikur ajo të kishte qenë e paplotë. Më tej, ai paraqiti pasaporta 
teknike që u ishin lëshuar ish-fshatarëve të tjerë të Gulistanit në vitin 1991 
dhe në të cilat e njëjta hapësirë ishte gjithashtu e zbrazët, dhe diskutoi që 
pasaporta e tij teknike përputhej me praktikën përkatëse të regjistrimit në atë 
kohë.

159. Së fundi, Qeveria kishte diskutuar që pasaporta teknike, e cila mbante datën 
maj 1991, mund të ishte e falsifikuar sepse vula e përdorur ishte vulë e “RSS 
të Azerbajxhanit” dhe i referohej “rajonit Shahumyan” megjithëse Shteti ishte 
riemërtuar “Republika e Azerbajxhanit” dhe ish “rajoni i Shahumyan” ishte 
përfshirë në rajonin e Goranboy në shkurt të vitit 1991. Në përgjigje ndaj 
kësaj, kërkuesi iu referua deklaratës së tij të 10 korrikut 2006 dhe deklaratave 
të disa fqinjëve dhe miqve të dikurshëm nga Gulistani të paraqitura në vitin 
2010, ku të gjitha konfirmonin që i tërë rajoni i Shahumyan, i cili banohej nga 
një shumicë armene dhe pjesë e të cilit ishte Gulistani, i ishte nënshtruar një 
bllokade nga Azerbajxhani që nga vitet 1989-1992. Për shkak të bllokadës, 
i tërë rajoni ishte shkëputur: stacionet televizive ishin bombarduar dhe nuk 
kishte rrymë elektrike dhe fshatarët e madje edhe zyrtarët në Gulistan nuk 
ishin në dijeni dhe nuk kishin marrë asnjë informacion nga autoritetet që 
RSS e Azerbajxhanit dhe rajoni Shahumyan ishin riemërtuar. Për më tepër, 
kërkuesi vërejti që Qeveria pretendonte vetëm që duhet të ishte përdorur vula 
e re që tregonte Republikën e Azerbajxhanit, por ajo nuk kishte paraqitur 
ndonjë provë që vulat faktikisht ishin ndryshuar në atë kohë.

160.Më tej, në përgjigje të pyetjes së Gjykatës në lidhje me një kontradiktë të 
mundshme në formularin e kërkesës për sa i përket çështjes nëse shtëpia 
e kërkuesit ishte shkatërruar apo jo në vitin 1992, kërkuesi shpjegoi që 
kontradikta rridhte nga konfuzioni mes shtëpisë së vetë atij dhe shtëpisë së 
prindërve të tij. Kërkuesi theksoi se formulari i kërkesës, i përgatitur nga 
përfaqësuesja e tij, ishte bazuar mbi deklaratën e tij të hartuar më 10 korrik 
2006. Në atë deklaratë ai nuk kishte folur për shkatërrimin e shtëpisë së tij 
vetë, por kishte përdorur frazën “Nëna ime qëndroi në fshatin e Gulistanit 
dhe shtëpia jonë u shkatërrua”. Ishte e zakonshme në fshat që shtëpisë së 
prindërve t’u referohej si shtëpia e vet.

161.Për sa i përket gjendjes aktuale të shtëpisë, kërkuesi parashtroi që ishte e 
vështirë të merreshin informacione, sepse nuk ishte i mundur kthimi në 
Gulistan. Maksimumi që mund të bëhej ishte të shihej fshati nga kufiri i 
“NKR” me dylbi. Në lidhje me këtë, ai iu referua deklaratave të marsit 2012 
nga tre ish-fshatarë (shih paragrafin59lart).Kërkuesi paraqiti një deklaratë 
të mëtejshme të datës 12 gusht 2013 nga një ish-fshatar i Gulistanit, i 
cili raportonte që ai kishte punuar në ndërtim në një vend në “NKR” afër 
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Gulistanit në vitin 2010 dhe një herë kishte shkuar në një vend vëzhgimi 
dhe e kishte parë fshatin me dylbi dhe kishte arritur të dallonte shtëpinë 
e kërkuesit. Sipas tij, muret ishin ende në këmbë por çatia ishte gjysmë e 
shkatërruar.

162.Në përmbledhje, kërkuesi deklaroi që pasaporta teknike e paraqitur prej tij 
ishte provë e mjaftueshme e të drejtës së tij për të “shfrytëzuar, poseduar 
dhe gëzuar” shtëpinë në fjalë, por pranon që sipas ligjit në fuqi në kohën e 
zhvendosjes së tij ai nuk kishte pasur të drejtë ta shiste shtëpinë. Megjithatë, 
ai mund të kishte pritur që t’i transformonte të drejtat e tij në pronësi private 
siç parashikohej nga Ligji i Pronës i vitit 1991. Me sa dinte ai, të drejtat e 
tij nuk ishin anuluar dhe prandaj atij ende i takonte ligjërisht prona në fjalë.

(b)  Qeveria përgjegjëse
163. Qeveria konstatoi që i takonte kërkuesit barra e të vërtetuarit, përtej dyshimit 

të arsyeshëm, që ai ishte pronar ose titullar i pronës e cila ishte objekt i 
kërkesës së tij.

164. Qeveria parashtroi që nuk mund të verifikohej nëse kërkuesi kishte jetuar në 
fakt në Gulistan apo nëse ai kishte pasur ndonjë pronë aty. Në arkivat rajonale 
të Goranboy nuk kishte dokumente lidhur me kërkuesin ose me parcelën e 
tokës, shtëpinë apo ndërtesat e tjera që pretendohej se posedoheshin prej 
tij. Për më tepër, disa arkiva nga ish-rajoni i Shahumyan, përfshirë Zyrën e 
Regjistrit Civil dhe Zyrën e Pasaportave, ishin shkatërruar gjatë luftimeve. 
Dokumenti kryesor i paraqitur nga kërkuesi, pra pasaporta teknike e shtëpisë, 
ishte e mangët dhe prandaj nuk vërtetonte që ai ishte pronari i shtëpisë dhe 
i tokës. Deklaratat e vetë atij dhe deklaratat e dëshmitarëve të paraqitur prej 
tij përmbanin mospërputhje të shumta, për shembull në lidhje me numrin e 
dhomave të shtëpisë së kërkuesit dhe sipërfaqes së parcelës së tij të tokës, 
dhe ishin jo të besueshme në tërësi.

165. Për sa i përket pronës së kërkuesit në Gulistan, Qeveria diskutoi pikësëpari 
që ai ishte ankuar vetëm për shtëpinë e cila dukej se ishte shkatërruar para 
hyrjes në fuqi të Konventës në lidhje me Azerbajxhanin. Prandaj ankesa e tij 
ishte jashtë kompetencës ratione temporis të Gjykatës.

166. Për aq sa mund të kuptohet që kërkuesi ankohet për tokën, Qeveria diskutoi 
që pohimi i tij që ai kishte marrë leje nga Këshilli i Fshatit për të ndarë tokën 
e babait të tij nuk ishte i besueshëm për disa arsye. Deklaratat e ish anëtarëve 
të Këshillit të Fshatit të paraqitura nga kërkuesi nuk ishin koherente. Sipas 
dy deklaratave Këshilli i Fshatit e kishte ndarë parcelën e tokës së babait 
të kërkuesit mes kërkuesit dhe vëllait të tij, kurse sipas një deklarate tjetër 
Këshilli i Fshatit kishte marrë vendim t’ia jepte parcelën e tokës kërkuesit. 
Sidoqoftë, procedura e përshkruar nga kërkuesi nuk ishte në përputhje me 
strukturat administrative dhe ligjet në fuqi në vitet ‘60: Këshilli i Fshatit nuk 
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kishte të drejtë të shpërndante toka. Në vitet ‘60 nuk ekzistonte asnjë ligj i 
veçantë, përveç Kushtetutës, që kishte të bënte me të drejtën e shfrytëzimit të 
tokës. Kodi i Tokës i vitit 1970 i RSS të Azerbajxhanit kodifikonte praktikën 
që tashmë ekzistonte që përpara: ai parashtronte vetëm që Komiteti Ekzekutiv 
i Sovjetit të Deputetëve të Popullit kishte pushtetin të shpërndante tokën për 
qëllime të ndërtimit të shtëpive private. Si rregull, personi në fjalë merrte një 
vërtetim (abstrakt) të vendimit.

167.Në kohën e luftimeve nuk kishte pasur regjistër qendror të tokës në 
Azerbajxhan. Inventari i regjistrimit dhe ai teknik i objekteve banesore ishte 
mbajtur nga autoritetet administrative lokale në përputhje me Udhëzimin e 
vitit 1985, nenet 2.1 dhe 2.2 të të cilit kishin specifikuar se cilat dokumente 
përbënin prova parësore ose dytësore të titullit. Qeveria u shpreh se kërkuesi 
nuk kishte paraqitur ndonjë dokument i cili të kualifikohej si titull parësor 
i pronësisë. Për ta ilustruar këtë Qeveria përmendi që vendimi i Sovjetit të 
Deputetëve të Popullit të Qarkut Lachin i 29 janarit 1974 i paraqitur nga njëri 
prej kërkuesve në çështjen Chiragov dhe të Tjerë kundër Armenisë [GC]
(dec.), (nr. 13216/05, 14 dhjetor 2011)përbënte provë të tillë parësore.

168. Qeveria shpjegoi që pasaporta teknike ishte pikësëpari një dokument “teknik 
inventari”. Ajo pohoi që një pasaportë teknike e një shtëpie mund të përbënte 
provë dytësore, meqenëse ajo normalisht i lëshohej vetëm një personi që 
mbante titull ligjor mbi pronën. Megjithatë, pasaporta teknike e paraqitur 
nga kërkuesi nuk përbënte provë të ndonjë të drejte pronësore, sepse ishte e 
mangët ose ndoshta edhe e falsifikuar për arsyet e mëposhtme:

169.Pasaportës teknike i mungonte referenca ndaj një titullari parësor mbi 
shtëpinë dhe tokën: Qeveria iu përmbajt parashtrimit të saj që si rregull 
pasaporta teknike do t’i referohej një titulli parësor të pronësisë dhe e 
kontestoi qëndrimin e kërkuesit që neni 2.3 i Udhëzimit në fjalë ishte i 
zbatueshëm. Sidoqoftë, “listat e shtëpive” të përmendura në atë dispozitë 
nuk ishin identike me regjistrin e Këshillit të Fshatit.

170.Në parashtrimin e saj të korrikut 2012, Qeveria nxori një argument të ri, pra 
që pasaporta teknike ishte e paplotë sepse përmbante vetëm një tregues të 
sipërfaqes faktike të parcelës së tokës ndërkohë që hapësira ku duhej shënuar 
sipërfaqja e parcelës së tokës sipas dokumenteve zyrtare ishte e zbrazët.

171.Si argument tjetër të ri Qeveria paraqiti në parashtrimin e saj të korrikut 
2012 që pasaporta teknike, e cila datonte 20 maj 1991, mbante një vulë të 
RSS të Azerbajxhanit/Rajoni i Shahumyan e cila nuk përdorej më në atë 
kohë, meqenëse Shteti ishte riemërtuar Republika e Azerbajxhanit në shkurt 
1991 dhe rajoni i Shahumyan ishte përfshirë në rajonin e Goranboy në të 
njëjtën kohë. Qeveria pretendoi që pas riemërtimit të RSS të Azerbajxhanit 
në Republika e Azerbajxhanit përdorimi i vulave të vjetra për prodhimin e 
dokumenteve fallso ndodhte shpesh. Përveç kësaj, ajo e kontestoi pohimin e 
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kërkuesit që popullata e ish-rajonit të Shahumyan nuk kishte qenë në dijeni të 
ndryshimeve të lartpërmendura. Ajo theksoi se në formularin e aplikimit vetë 
kërkuesi i ishte referuar shkrirjes së rajonit të Shahumyan dhe qarkut ngjitur 
në rajonin e ri të Goranboy. Së fundi, Qeveria u shpreh se nuk kishte gjasa 
që në maj 1991, gjatë një periudhe tensionesh të ngritura dhe kryengritjesh 
civile, autoritetet përkatëse do të lëshonin ende pasaporta teknike.

172.Si përfundim, Qeveria konstatoi që Neni 1 i Protokollit 1 nuk zbatohej, sepse 
kërkuesi kishte dështuar të paraqiste prova në lidhje me të drejtat e tij të 
pretenduara.

173.Megjithatë, në rast se Gjykata do të gjente që kërkuesi kishte të drejta mbi 
shtëpinë dhe/ose tokën, Qeveria parashtroi që ligjet përkatëse të RSS të 
Azerbajxhanit të cilat ishin ende të zbatueshme në kohën e luftimeve nuk 
parashikonin pronësi private por i lejonin shtetasit të kishin në pronësi shtëpi 
si prona personale. Parcelat e tokës mund t’u shpërndaheshin individëve të 
caktuar për shfrytëzim për një periudhë të pacaktuar kohore për qëllime siç 
ishin banimi dhe bujqësia. Një person të cilit i ishte ndarë tokë kishte të drejtë 
ta shfrytëzonte dhe kjo e drejtë mbrohej me ligj. Ligji i vitit 1991 mbi Pronën 
dhe Kodi i Tokës i vitit 1992 i Republikës së Azerbajxhanit parashikonin 
mundësinë e transferimit të tokës tashmë të shpërndarë shtetasve në pronësi 
të tyre private. Rregulla të hollësishme mbi privatizimin e parcelave të tokës 
përfshirë shtëpitë individuale të shpërndara shtetasve u futën më vonë me 
anë të Ligjit të vitit 1996 mbi Reformën e Tokës.

174.Qeveria kishte parashtruar më parë që nuk ishte miratuar asnjë ligj në lidhje 
me pronat e braktisura nga armenët që u larguan nga Azerbajxhani për shkak 
të konfliktit. Në parashtrimet e saj të shtatorit 2013, ajo e modifikoi këtë 
deklaratë duke thënë se Urdhri i vitit 1991 (shih paragrafin83lart) ishte futur 
për të adresuar praktikën e këmbimit të pronave (armenët që largoheshin nga 
Azerbajxhani këmbenin pronat e tyre me azerbajxhanasit që largoheshin nga 
Armenia, Nagorno-Karabakh ose rajonet rrethuese të mbajtura nga Armenia). 
Megjithatë, prona e pretenduar e kërkuesit nuk kishte të bënte fare.

(c)  Qeveria e Armenisë, ndërhyrëse e palës së tretë
175.  Qeveria e Armenisë qe dakord me argumentet e paraqitura nga kërkuesi.

2.  Vlerësimi i Gjykatës

(a)  Parimet e zbatueshme mbi vlerësimin e pretendimeve në lidhje me 
pronat dhe shtëpitë e personave të zhvendosur
176.Gjykata ka trajtuar edhe më parë çështje në lidhje me pronat dhe banesat 

e personave të cilët janë zhvendosur si pasojë e konflikteve të armatosura 
ndërkombëtare ose të brendshme. Këto çështje kanë dalë në kontekstin e 
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pushtimit të Qipros veriore, në veprimet e forcave të sigurisë në Turqi dhe 
Rusi, dhe në situata të tjera konflikti.

177. Gjykata shqyrtoi për herë të parë të drejtat e personave të zhvendosur në 
lidhje me shtëpitë dhe pronat e tyre në çështjen e Loizidou kundër Turqisë 
((themelet), 18 dhjetor 1996, Raporte 1996-VI). Kërkuesja pretendoi që 
ishte pronare e disa parcelave të tokës në Qipron veriore. Qeveria e Turqisë 
nuk e vuri në dyshim vlefshmërinë e titullit të kërkueses, por argumentoi që 
ajo e kishte humbur pronësinë e tokës për shkak të nenit 159 të Kushtetutës 
së “Republikës Turke të Qipros Veriore” (angl. “TRNC”) e cila i deklaronte 
të gjitha pasuritë e patundshme të braktisura prona të “TRNC”. Gjykata, 
duke marrë parasysh mungesën e njohjes së “TRNC” si Shtet nga bashkësia 
ndërkombëtare, nuk i atriboi vlefshmëri ligjore dispozitës dhe konsideroi që 
kërkuesja nuk mund të vlerësohej se e kishte humbur titullin ndaj pronës si 
rezultat i asaj dispozite (§§ 42-47).

178.Në disa çështje të lidhura me konfliktin e lartpërmendur, Gjykata e ka 
përcaktuar “posedimin” nga kërkuesit brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 
Nr. 1 të Konventës mbi bazën e provave prima facie të cilat Qeveria bindshëm 
kishte dështuar t’i kontestonte, përfshirë kopjet e dokumenteve pronësore me 
titujt origjinalë, certifikatat e regjistrimit, kontratat e blerjes dhe vërtetimet 
e pronësisë të lëshuara nga Republika e Qipros. Siç u shpjegua nga kërkuesi 
në çështjen e Solomonides kundër Turqisë (nr. 16161/90, § 31, 20 janar 
2009), titujt e tij të pronësisë ishin regjistruar në Zyrën e Tokave të Qarkut. 
Megjithatë, në kohën e ndërhyrjes ushtarake turke ai ishte detyruar të largohej 
dhe nuk kishte mundur të merrte me vete dokumentet pronësore të titullit. 
Autoritetet e Republikës së Qipros i kishin ribërë Librat e Tokës dhe kishin 
lëshuar certifikata të vërtetimit të titullit. Këto certifikata ishin prova më e 
mirë në dispozicion në mungesë të të dhënave ose dokumenteve origjinale. 
Vlen të përmendet që në Saveriades kundër Turqisë(nr. 16160/90, 22 shtator 
2009) arsyet përse kërkuesi nuk mund të paraqiste dokumentet origjinale të 
pronësisë u morën parasysh në mënyrë të veçantë. Kërkuesi argumentoi që 
ai ishte detyruar të largohej nga vendbanimi i tij ku mbante dokumentet me 
nxitim të madh e më pas e kishte pasur të pamundur të kthehej aty ose t’i 
merrte dokumentet e pronësisë. Gjykata pranoi që dokumentet e paraqitura 
nga kërkuesi (siç ishin kontrata e shitjes, certifikatat e pronësisë dhe një leje 
ndërtimi) përbënin prova prima facie që ai mbante titullin e pronësisë mbi 
pronat në fjalë, dhe vazhdoi (§ 18):
“...Meqenëse Qeveria përgjegjëse dështoi të ofronte prova bindëse në 

kontestim, dhe duke marrë parasysh rrethanat në të cilat kërkuesi ishte detyruar 
të largohej nga Qiproja veriore, Gjykata konsideron që ai kishte një “posedim” 
brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit Nr. 1.”
179.Në çështjen e Doğan dhe të Tjerë kundër Turqisë (nr. 8803-8811/02, nr. 
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8813/02 dhe nr. 8815-8819/02, ECHR 2004-VI) e cila kishte të bënte me 
dëbimin me forcë të fshatarëve në rajonin në kushte emergjence të Turqisë 
juglindore dhe refuzimin për vite me radhë për t’i lënë të kthehen, Qeveria 
përgjegjëse ngriti kundërshtimin që disa prej kërkuesve nuk kishin paraqitur 
dokumente pronësie që vërtetonin se ata kishin pasur në pronësi prona në 
fshatin në fjalë. Gjykata konsideroi që nuk ishte e nevojshme të vendosej 
nëse në mungesë të dokumenteve mbi titullin e pronësisë kërkuesit kishin të 
drejtën e pronës sipas të drejtës vendase. Në fakt çështja ishte nëse aktivitetet 
e tërësishme të zhvilluara nga kërkuesit përbënin “posedime” që hynin 
brenda fushëveprimit të Nenit 1 të Protokollit 1. Duke iu përgjigjur kësaj 
pike pozitivisht, ajo deklaroi si vijon (§ 139):
“...[Gjykata shënon se është e padiskutueshme që të gjithë kërkuesit kanë 

banuar në fshatin Boydaş deri në vitin 1994. Megjithëse ata nuk kishin prona të 
regjistruara, ata kishin ose shtëpitë e veta të ndërtuara në tokat e të parëve të tyre 
ose jetonin në shtëpitë që ishin pronë e baballarëve të tyre dhe punonin tokën që 
u përkiste këtyre të fundit. Gjykata më tej shënon që kërkuesit kishin të drejta 
të pakontestuara mbi tokat e përbashkëta në fshat, siç ishin tokat e lëndinave 
e kullotave dhe ato pyjore, dhe që ata jetonin në saje të blegtorisë dhe prerjes 
së drunjve. Rrjedhimisht, sipas mendimit të Gjykatës, të gjitha këto burime 
ekonomike dhe të ardhurat që nxirrnin kërkuesit prej tyre mund të cilësoheshin si 
“posedime” për qëllimet e Nenit 1.”
180.Kuptimi autonom i konceptit të “posedimeve” është shpallur në shumë 

vendime përfundimtare dhe vendime të tjera të Gjykatës. Në Öneryıldız 
kundër Turqisë (nr. 48939/99, § 124, ECHR 2004-XII), ai u përmblodh në 
këtë mënyrë:
“Gjykata përsërit që koncepti i “posedimeve” në pjesën e parë të Nenit 1 

të Protokollit Nr. 1 ka kuptim autonom i cili nuk kufizohet me pronësinë e të 
mirave fizike dhe është i pavarur nga klasifikimi formal në të drejtën vendase: 
çështja që duhet shqyrtuar është nëse rrethanat e çështjes, marrë në tërësi, mund 
të shihen si të atilla që i kanë dhënë kërkuesit titull mbi një interes substancial 
të mbrojtur nga ajo dispozitë ....Rrjedhimisht, gjithashtu edhe për të mirat fizike, 
disa të drejta dhe interesa të caktuara që përbëjnë pasuri (asete) po ashtu mund të 
shihen si “të drejta mbi pronën”, pra si “posedime” për qëllime të kësaj dispozite 
.... Koncepti i posedimeve nuk është i kufizuar me “posedimet ekzistuese” por 
mund të mbulojë gjithashtu edhe pasuri (asete), përfshirë pretendimet, në lidhje 
me të cilat kërkuesi mund të diskutojë që ai ka të paktën “pritshmëri legjitime” 
për të fituar gëzimin efektiv të një të drejte pronësore ...”.

Në atë çështje, Gjykata konsideroi që një objekt i ngritur në mënyrë të 
paligjshme në tokë publike afër një këndi mbeturinash, ku kërkuesi dhe familja e 
tij kishin jetuar të papenguar, sado që të paautorizuar, duke paguar taksa bashkiake 
dhe tatime për shërbime publike, përfaqësonte një interes pasuror-pronësor i cili, 
de facto, ishte njohur nga autoritetet dhe i cili ishte i një natyre të mjaftueshme që 
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të përbënte posedim brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit Nr. 1.
181.Çështja nëse kërkuesit e kishin vërtetuar pretendimin e tyre sipas Nenit 1 

të Protokollit Nr. 1 është ngritur gjithashtu në disa çështje kundër Rusisë 
ku shtëpitë ose prona të tjera të kërkuesve janë shkatërruar ose dëmtuar 
si rezultat i sulmeve ajrore mbi qytetet ku ata jetonin. Për shembull, 
në Kerimova dhe të Tjerë kundër Rusisë (nr. 17170/04, nr. 20792/04, nr. 
22448/04, nr. 23360/04, nr. 5681/05 dhe nr. 5684/05, § 293, 3 maj 2011), 
Gjykata e pranoi pretendimin e pronësisë të disa prej kërkuesve mbi bazën e 
vërtetimeve nga një inventar banesash të lëshuara nga administrata e qytetit 
pas sulmit ku tregohej që kërkuesit ishin pronarët e shtëpive të tyre. Për sa u 
përket kërkuesve të cilët kishin paraqitur prova të titujve, Gjykata përcaktoi 
të drejtën e tyre pronësore mbi bazën e provave të tjera, siç ishin certifikata 
e banimit e lëshuar nga administrata e qytetit. Gjykata gjithashtu konsideroi 
se kishte gjasë që çdo dokument që konfirmonte titullin e kërkuesve mbi 
shtëpitë ishte shkatërruar gjatë sulmit.

182.Në situata ku ishte përcaktuar që kërkuesi ishte pronar i një shtëpie, Gjykata 
nuk ka kërkuar prova të mëtejshme dokumentuese të banimit të tij apo të saj 
aty për të treguar se ajo shtëpi ishte “banesë” brenda kuptimit të Nenit 8 të 
Konventës. Për shembull, në Orphanides kundër Turqisë(nr. 36705/97,§ 39, 
20 janar 2009) ajo deklaroi si vijon:

“Gjykata shënon që Qeveria ka dështuar të paraqesë prova që janë në gjendje të 
hedhin dyshime mbi deklaratën e kërkuesit që, në kohën e pushtimit turk, ai 
ka banuar rregullisht në Lapithos dhe që shtëpia e tij është trajtuar nga ai dhe 
familja e tij si banesë.”

183.Megjithatë, në qoftë se një kërkues nuk paraqet prova të titullit mbi pronën 
ose banesën, ankesat e tij janë të destinuara të dështojnë (shih, për shembull, 
Lordos dhe të Tjerë kundër Turqisë, nr. 15973/90, § 50, 2 nëntor 2010, 
ku Gjykata e deklaroi një ankesë të papërputhshme me ratione materiae 
në mungesë të provave të pronësisë; shih gjithashtu përfundimin për sa u 
përket disa prej kërkuesve në çështjen e lartpërmendur të Kerimova dhe të 
Tjerë). Në disa raste Gjykata ka përsëritur që kërkuesit duhet të paraqesin 
prova të mjaftueshme prima facie për të mbështetur pretendimet e tyre. 
Në Damayev kundër Rusisë(nr. 36150/04, § 108-111, 29 maj 2012) ajo 
konsideroi që një kërkues që ankohet për shkatërrimin e shtëpisë së tij duhet 
tëparaqesë të paktën një përshkrim të shkurtër të pronës në fjalë. Meqenëse 
nuk u paraqit asnjë dokument ose pretendim i hollësishëm, ankesa e tij u 
gjet të ishte e pambështetur. Si shembuj të tjerë të provave prima facie të 
pronësisë ose të banimit në pronë, Gjykata ka përmendur dokumente si titujt 
mbi tokën ose pronën, vërtetime (ekstrakte) nga regjistrat e tokës ose ato 
tatimore, dokumente nga administrata lokale, plane, fotografi dhe fatura të 
mirëmbajtjes si dhe prova të dërgesave postare, deklarata dëshmitarësh pse 
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çdo provë tjetër relevante (shih, për shembull, Prokopovich kundër Rusisë, 
nr. 58255/00, § 37, ECHR 2004-XI, dhe Elsanova kundër Rusisë (dec.), nr. 
57952/00, 15 nëntor 2005).

184.Përfundimisht, praktika gjyqësore e Gjykatës ka zhvilluar një qasje të 
lakueshme ndaj provave që duhen paraqitur nga kërkuesit të cilët pretendojnë 
se kanë humbur pronën dhe shtëpinë e tyre në situata të konflikteve të 
armatosura ndërkombëtare ose brenda vendit. Gjykata shënon që një qasje 
e ngjashme pasqyrohet në Nenin 15 § 7 të «Parimeve të Kthimit të Shtëpive 
dhe Pronave për Refugjatët dhe Personat e Zhvendosur» të OKB-së (shih 
paragrafin 96lart).

(b)  Zbatimi i parimeve të mësipërme në çështjen në fjalë
(i)  Prova të posedimeve

185. Gjykata së pari do t’i adresohet argumentit të Qeverisë që ankesa e kërkuesit 
kishte të bënte vetëm me shtëpinë e cila dukej se ishte shkatërruar para 
hyrjes në fuqi të Konventës. Gjykata tashmë ka shënuar në vendimin për 
pranueshmërinë të çështjes në fjalë që kërkuesi i është referuar që nga fillimi 
edhe parcelës së tokës në të cilën ishte vendosur shtëpia (Sargsyan (dec.), 
cituar lart, § 88). Prandaj, ajo e kupton ankesën e kërkuesit si të atillë që 
përfshin si shtëpinë ashtu edhe tokën.

186.Parashtrimet e palëve u përqendruan në dy pika: së pari, vlera provuese 
e “pasaportës teknike” paraqitur nga kërkuesi dhe, së dyti, çështja nëse 
Këshilli i Fshatit, nga i cili kërkuesi pretendoi se kishte marrë tokën dhe lejen 
për të ndërtuar shtëpi në fillim të viteve ‘60, kishte qenë në atë kohë organi 
kompetent për të shpërndarë toka.

187. Për sa i përket pikës së dytë, Gjykata shënon që Qeveria u mbështet mbi 
strukturën e përgjithshme administrative të RSS të Azerbajxhanit kur 
diskutoi që Këshilli i Fshatit nuk kishte pushtetin që të shpërndante toka. 
Kërkuesi, nga ana e tij, iu referua dispozitave specifike të Kartës së vitit 1958 
për Këshillat e Fshatrave (shih paragrafin 82lart), të cilat duket se mbështesin 
qëndrimin e tij që Këshilli i Fshatit mund të shpërndante toka për qëllime të 
ndërtimeve private. Megjithatë, nuk do të jetë e nevojshme që Gjykata të 
vendosë mbi këtë çështje për arsyet e mëposhtme.

188.  Nuk kontestohet që pasaporta teknike, si rregull, i lëshohej vetëm personit të 
cilit i takonte shtëpia. Në rastin konkret, kërkuesi ka paraqitur një pasaportë 
teknike të lëshuar në emrin e tij dhe e cila ka të bëjë me një shtëpi dhe një tokë 
prej rreth 2100 metra katrorë në Gulistan, përfshirë një plan të hollësishëm të 
shtëpisë. Sipas mendimit të Gjykatës, pasaporta teknike përbën provëprima 
facie. Meqenëse pasaporta teknike mund të shihet si dokument i vlefshëm, 
Gjykata konsideron që nuk kërkohet shqyrtimi i hollësive të parashtrimeve të 
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palëve mbi të drejtën përkatëse vendase të RSS të Azerbajxhanit në lidhje me 
shpërndarjen e tokës në fillim të viteve ‘60. Prandaj, Gjykata do të shqyrtojë 
së pari vlefshmërinë e pasaportës teknike të paraqitur nga kërkuesi. Gjykata 
vëren që të dy palët ishin dakord që regjistrimi i shtëpive ishte rregulluar 
me anë të Udhëzimit të vitit 1985 (shih paragrafin 81lart). Gjykata do t’i 
adresohet me radhë secilës prej arsyeve të nxjerra nga Qeveria për të gjetur 
që pasaporta teknike ishte e mangët ose fallso.

189. Për sa i përket pretendimit të Qeverisë që pasaporta teknike nuk përmbante 
referencë ndaj titullit parësor të pronësisë, Gjykata shënon që palët nuk janë 
dakord rreth dispozitave të Udhëzimit të vitit 1985 që zbatohen në rastin 
e kërkuesit. Gjykata nuk është në pozicion që të konstatojë interpretimin 
e saktë të së drejtës në fuqi që Azerbajxhan në majin e vitit 1991 kur ishte 
lëshuar pasaporta teknike. Ajo shënon që kërkuesi të paktën ka dhënë një 
shpjegim besueshëm se përse një referencë e tillë nuk duhej në rastin e tij. 
Po ashtu është e saktë, siç theksoi kërkuesi, që formulari që ishte përdorur 
nuk e parashikon një referencë të tillë. Së fundi, kërkuesi ka paraqitur kopje 
të pasaportave teknike të shtëpive në pronësi të ish-fshatarëve të tjerë në 
Gulistan, ku asnjëra prej tyre nuk e përfshinte një referencë të tillë.

190. Më tej, Qeveria kishte diskutuar që hapësira “sipërfaqja e parcelës së tokës 
sipas dokumenteve zyrtare” në pasaportën teknike të paraqitur nga kërkuesi 
ishte e zbrazët. Sërish, kërkuesi dha informacione të hollësishme mbi 
mënyrën se si u lëshua pasaporta teknike nga zyrtarët e Byrosë rajonale të 
Inventarit Teknik dhe ka paraqitur kopje të pasaportave teknike të shtëpive 
në pronësi të ish-fshatarëve të tjerë në Gulistan, në të cilat kjo hapësirë ishte 
po ashtu e zbrazët.

191. Së fundi, Gjykata i kthehet pohimit të Qeverisë që pasaporta teknike mbante 
vulën e gabuar. Megjithatë, ajo konsideron që, duke marrë parasysh kontekstin 
e ngjarjeve në vitin 1991, pra një situatë kryengritjesh të përgjithshme civile 
dhe bllokade të rajonit Shahumyan, të cilës kërkuesi, anëtarët e familjes së 
tij dhe ish-fshatarët i ishin referuar në deklaratat e tyre të dhëna në vitin 
2010, shumë kohë përpara se Qeveria të ngrinte çështjen e vulave të gabuara, 
shpjegimi i kërkuesit që si popullata ashtu edhe zyrtarët e rajonit nuk 
ishin informuar nga autoritetet në lidhje me ndryshimin e emrit ka njëfarë 
besueshmërie. Sido që të jetë, Gjykata i jep peshë argumentit që Qeveria 
nuk ka pretenduar, e jo më treguar, që vulat e reja ishin vënë aktualisht në 
dispozicion të autoriteteve lokale përkatëse të (ish) rajonit Shahumyan para 
majit të vitit 1991, kur ishte nxjerrë pasaporta teknike e shtëpisë së kërkuesit.

192.Përfundimisht, Gjykata pranon që pasaporta teknike e paraqitur nga kërkuesi përbën 
provë prima facie të titullit mbi shtëpinë dhe tokën, çka është provë e ngjashme me 
ato që ajo ka pranuar në shumë çështje të mëparshme (shih para-grafët 178-183 
lart dhe e cila nuk është kundërshtuar në mënyrë bindëse nga Qeveria.
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193.Më tej, Gjykata merr parasysh faktin se që në fillim kërkuesi kishte bërë 
parashtrime koherente, duke pretenduar se ai kishte jetuar në Gulistan deri 
në largimin e tij në qershor 1992 dhe që ai kishte shtëpi dhe tokë atje. Ai 
paraqiti një kopje të pasaportës së tij të vjetër sovjetike dhe të certifikatës 
së tij të martesës, ku tregohet se ai ka lindur në Gulistan në vitin 1929 dhe 
është martuar aty në vitin 1955. Parashtrimet e kërkuesit lidhur me mënyrën 
se si ai e ka marrë tokën dhe lejen për të ndërtuar shtëpi dhe më pas e ka bërë 
këtë në fillim të viteve ‘60 me ndihmën e fqinjëve dhe miqve mbështeten 
nga deklaratat e disa anëtarëve të familjes dhe ish-fshatarëve. Ndërkohë që 
Gjykata e ka parasysh që këto janë deklarata me shkrim, të cilat nuk i janë 
nënshtruar marrjes në pyetje nga pala e kundërt, ajo shënon që ato janë të 
pasura me detaje dhe mëtojnë të tregojnë që personat në fjalë faktikisht i 
kanë përjetuar ngjarjet e përshkruara prej tyre. Duke marrë parasysh kohën e 
gjatë që ka kaluar që nga zhvendosja e fshatarëve, Gjykata nuk i jep rëndësi 
vendimtare faktit që këto deklarata nuk e vërtetojnë njëra-tjetrën në të gjitha 
detajet siç përmendet nga Qeveria.

194. Së fundi, por jo më pak së rëndësishmi, Gjykata ka parasysh rrethanat në të 
cilat kërkuesi është detyruar të largohet kur fshati është sulmuar ushtarakisht. 
Nuk është e habitshme që ai nuk ka pasur mundësi të merrte dokumentacionin 
e plotë me vete. Rrjedhimisht, duke marrë parasysh tërësinë e provave të 
paraqitura, Gjykata gjen që kërkuesi e ka vërtetuar mjaftueshëm pretendimin 
e tij që ai ka pasur shtëpi dhe tokë në Gulistan në kohën e ikjes së tij në 
qershor të vitit 1992.

195.Së fundi, Gjykata i kthehet argumentit të Qeverisë që shtëpia duket se 
ishte shkatërruar para hyrjes në fuqi të Konventës më 15 prill 2002 dhe që 
rrjedhimisht ankesa e tij, për sa i përket shtëpisë, ishte jashtë kompetencës 
ratione temporis të Gjykatës. Në vendimin e pranueshmërisënë çështjen në 
fjalë, Gjykata kishte shënuar qënuk ishte e qartë nëse shtëpia e kërkuesit ishte 
shkatërruar. Ajo vazhdoi më tej duke thënë që në atë pikë ajo ishte e interesuar 
vetëm të shqyrtonte nëse faktet e çështjes mund të hynin brenda juridiksionit 
të saj ratione temporis, ndërkohë që një shqyrtim i hollësishëm i fakteve 
dhe aspekteve ligjore të çështjes duhet të rezervohej për fazën e themeleve 
(Sargsyan, (dec.), cituar lart, § 88). Duke pasur parasysh praktikën e saj 
gjyqësore, Gjykata konsideroi që mungesa e qasjes së kërkuesit në pronën e 
tij të pretenduar, shtëpinë dhe varret e të afërmve të tij në Gulistan duhet të 
konsiderohej si situatë e vazhdueshme të cilën Gjykata kishte kompetencë ta 
shqyrtonte që nga 15 prilli 2002. Prandaj ajo e kishte refuzuar kundërshtimin 
ratione temporis të Qeverisë(ibid., §§ 91-92).Megjithatë, meqenëse Gjykata 
rezervoi një shqyrtim të hollësishëm të fakteve për fazën e themeleve, ajo 
ende duhet të përcaktojë nëse shtëpia është shkatërruar para hyrjes në fuqi 
të Konventës dhe, rrjedhimisht, nëse ka bazë faktike për kundërshtimin 
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ratione temporis të Qeverisë në lidhje me shtëpinë. Në qoftë se shtëpia është 
shkatërruar para hyrjes në fuqi të Konventës, kjo vërtet do të përbënte një akt 
të momentit që bie jashtë kompetencës ratione temporis të Gjykatës (shih, 
Moldovan dhe të Tjerë dhe Rostaşdhe të Tjerë kundër Rumanisë (dec.), nr. 
41138/98 dhe nr. 64320/01, 13 mars 2001).

196.  Gjykata shënon që parashtrimet e kërkuesit në kërkesën e tij në lidhje me faktin 
nëse shtëpia ishte shkatërruar ose jo ishin kundërthënëse (Sargsyan(dec), 
cituar lart, § 24). Në përgjigje ndaj kërkesës së Gjykatës për të shpjeguar 
këtë kontradiktë të dukshme, kërkuesi pohoi që kishte pasur konfuzion mes 
shtëpisë së tij dhe shtëpisë së prindërve të tij e cila kishte dalë në pah kur 
përfaqësuesja e tij kishte hartuar kërkesën mbi bazën e deklaratës së tij me 
shkrim të 10 korrikut 2006 në të cilën ai kishte përdorur shprehjen “Nëna 
ime qëndroi në fshatin e Gulistanit dhe shtëpia jonë u shkatërrua”. Gjykata 
shënon së pari që deklarata në fjalë ishte paraqitur bashkë me kërkesën. Ajo 
pranon që konteksti i veçantë në të cilin ishte përdorur shprehja “shtëpia jonë” 
lë vend për interpretime të ndryshme dhe që paragrafi përkatës në formularin 
e kërkesës që i referohet shkatërrimit të shtëpisë së kërkuesit mund të ishte 
rezultat i një keqkuptimi.

197.Duke pasur parasysh provat para Gjykatës, në mënyrë të veçantë DVD-të 
e paraqitura nga dy palët dhe nga Qeveria e palës së tretë, prova të tjera 
relevante të paraqitura nga palët dhe raportin e AAAS, Gjykata vëren se 
Gulistani ishte braktisur që nga mesi i vitit 1992 dhe shumica e ndërtesave në 
fshat janë të rrënuara, që do të thotë se muret e jashtme dhe të brendshme janë 
ende në këmbë por çatitë janë rrëzuar. Në mungesë të provave konkluzive që 
shtëpia e kërkuesit ishte shkatërruar tërësisht para hyrjes në fuqi të Konventës, 
Gjykata nxjerr supozimin që ajo ende ekziston sado që në gjendje të dëmtuar 
rëndë. Si përfundim, nuk ka bazë faktike për kundërshtimin ratione temporis 
të Qeverisë.

198. Si përfundim, Gjykata gjen që kërkuesi kishte dhe ende ka shtëpi dhe parcelë 
toke në Gulistan dhe rrëzon kundërshtimin e Qeverisë që asaj i mungon 
kompetenca ratione temporis për të shqyrtuar ankesën në lidhje me shtëpinë.

(ii)  Nëse të drejtat e kërkuesit hyjnë brenda Nenit 1 të Protokollit Nr. 1
199. Gjykata do të shqyrtojë më tej nëse kërkuesi kishte – dhe ende ka – të drejta 

mbi pronën e njohur nga ligji vendas dhe nëse këto të drejta mund të shihen 
si “posedime” brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit Nr. 1.

200. Qeveria shpjegoi që sipas ligjeve relevante të RSS të Azerbajxhanit, të cilat 
ishin në fuqi në kohën e zhvendosjes së kërkuesit, shtetasit nuk mund të 
kishin pronësi private të shtëpive ose tokave. Megjithatë, ata mund të kishin 
pronësi personale mbi një shtëpi. Për më tepër, shtetasve mund t’u caktohej 
tokë për një periudhë të caktuar kohore për qëllime të tilla siç janë bujqësia 
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ose banimi. Ndërkohë që Ligji i vitit 1991 mbi Pronën dhe Kodi i Tokës 
i vitit 1002 parashikonin – për herë të parë– mundësinë e transferimit të 
tokës tashmë të caktuar shtetasve në pronësinë e tyre private, rregullat e 
hollësishme mbi privatizimin e tokës përfshirë shtëpitë individuale dhënë 
shtetasve u futën vetëm nga Ligji i Reformës së Tokës i vitit 1996.

201.Prandaj Gjykata shënon, së pari, që kur kërkuesi është larguar nga Gulistani 
në qershor 1992, rregullat përkatëse që lejonin individët të transferonin të 
drejtat që kishin mbajtur më përpara në lidhje me tokën përfshirë shtëpitë 
individuale nuk ishin miratuar ende. Nuk është pretenduar që kërkuesi e ka 
shfrytëzuar këtë mundësi më pas. Meqenëse të drejtat e fituara prej tij sipas 
legjislacionit të vjetër nuk u shfuqizuan nga miratimi i Ligjit mbi Pronën i 
vitit 1991 dhe Kodi i Tokës i vitit 1992, e drejta mbi shtëpinë dhe tokën që ai 
posedonte në kohën e ikjes së tij duhet të vlerësohet duke iu referuar ligjeve 
të RSS të Azerbajxhanit.

202. Gjykata vëren që sipas këtyre ligjeve, posaçërisht sipasnenit 13 të Kushtetutës 
së vitit 1978 dhe nenit 10.3 të Kodit të Banimit të vitit 1983, shtetasit 
mund të kishin pronësi private të shtëpive të banimit. Prona personale dhe 
e drejta për ta trashëguar atë mbroheshin nga Shteti. Parcelat e tokës u 
shpërndaheshin shtetasve për qëllime të caktuara si bujqësia ose ndërtimi i 
shtëpive individuale. Në atë rast shtetasi kishte “të drejtën e shfrytëzimit” në 
lidhje me tokën. Kjo rrjedh sërish nga neni 13 i Kushtetutës së vitit 1978 dhe 
nga neni 4 i Kodit të Tokës. “E drejta e shfrytëzimit”, edhe pse e detyronte 
përfituesin ta përdorte tokën për qëllimet për të cilat ajo ishte dhënë, mbrohej 
me ligj. Kjo nuk kontestohet nga Qeveria. Për më tepër, e drejta ishte e 
trashëgueshme.

203.Prandaj nuk ka dyshim që të drejtat dhënë kërkuesit në lidhje me shtëpinë 
dhe tokën ishin të drejta të mbrojtura të cilat përfaqësonin interes ekonomik 
substancial. Duke pasur parasysh kuptimin autonom të Nenit 1 të Protokollit 
Nr. 1, e drejta e kërkuesit për pronë personale mbi shtëpinë dhe “e drejta 
e shfrytëzimit” e tij në lidhje me tokën përbënin “posedime” sipas asaj 
dispozite.

204.Qeveria parashtroi që nuk ishte miratuar asnjë ligj në lidhje me pronat e 
braktisura nga armenët që ikën nga Azerbajxhani për shkak të konfliktit. Ajo 
iu referua një përjashtimi, konkretisht Urdhrit të vitit 1991 (shih paragrafin 
83lart) duke shpjeguar që urdhri në fjalë i adresohej praktikës së këmbimit 
të pronave mes armenëve që iknin nga Azerbajxhani dhe azerbajxhanasve 
që iknin nga Armenia ose nga Nagorno-Karabakh dhe provincat përreth. 
Megjithatë, ajo shënoi që kjo nuk kishte të bënte me pronën e kërkuesit.

205. Si përfundim, në kohën e zhvendosjes së tij nga Gulistani, në qershor 1992, 
kërkuesi kishte të drejtën e shtëpisë dhe tokës të cilat përbënin posedime 
brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit Nr. 1. Nuk ka tregues që ato të 
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drejta ishin shuar më pas, qoftë para ose pas ratifikimit të Konventës nga 
Azerbajxhani. Kështu, të drejtat pronësore të kërkuesit janë ende të vlefshme. 
Meqenëse kërkuesi rrjedhimisht ka posedime ekzistuese, nuk është e 
nevojshme të shqyrtohet nëse ai kishte gjithashtu “pritshmëri legjitime” për 
të transformuar të drejtat e tij në pronë private siç parashikohej nga Ligji mbi 
Pronën i vitit 1991.

B.  Nëse ka pasur shkelje të vazhdueshme të Nenit 1 të Protokollit Nr. 1

1.  Parashtrimet e palëve
(a)  Kërkuesi

206.Kërkuesi u shpreh se mohimi i të drejtës së tij për t’u kthyer në fshatin e 
Gulistanit dhe për të pasur qasje, kontroll, shfrytëzim dhe gëzim të pronës së 
tij ose për t’u kompensuar për humbjen e saj përbënte shkelje të vazhdueshme 
të Nenit 1 të Protokollit Nr. 1 (shih Sargsyan (dec.), cituar lart, § 149). Duke 
u mbështetur në praktikën gjyqësore të Gjykatës në lidhje me Qipron veriore, 
ai diskutoi që ai ende ishte pronari i ligjshëm i pronave të tij në Gulistan, 
por e kishte të pamundur kthimin atje pse marrjen e çdo kompensimi për 
ndërhyrjen në të drejtat e tij.

207.Kërkuesi pohoi që qysh prej hyrjes në fuqi të Konventës në vitin 2002 Qeveria 
përgjegjëse nuk kishte marrë asnjë hap të veçantë me qëllim të rikthimit të 
të drejtave të refugjatëve si puna e tij, posaçërisht për të siguruar të drejtën 
e tij për t’u kthyer në shtëpinë dhe tokën e tij ose për t’u kompensuar. Ai 
vërejti që e drejta e refugjatëve dhe personave të zhvendosur për t’u kthyer 
vullnetarisht ose për t’u kompensuar është mbështetur vazhdimisht në 
dokumentet e brendshme, përfshirë Parimet Themelore të Madridit të vitit 
2007 të shtjelluara në kuadër të procesit të OSBE-së në Minsk (shih paragrafin 
26lart), në Rregulloret e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, rekomandimet e 
Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe Parlamentin Evropian.

208.Për sa i përket natyrës dhe shkallës së detyrimeve të Qeverisë, kërkuesi 
sugjeroi që Gjykata të merrte parasysh standardet ndërkombëtare përkatëse, 
sidomos Parimet e Kombeve të Bashkuara mbi Banimin dhe Rikthimin e 
Pronave për Refugjatët dhe Personat e Zhvendosur, të njohura edhe si Parimet 
Pinheiro (shih paragrafin 96lart). Sipas mendimit të kërkuesit, Qeveria do 
të kishte në dispozicion një sërë masash. Këto masa mund të përfshinin 
krijimin e regjistrave pronësorë dhe një proces që lejonte që refugjatët dhe 
personat e zhvendosur të rivendosnin titujt ligjorë mbi pronat e para-luftës 
dhe të paraqisnin kërkesë për riposedimin e tyre. Një hap tjetër mund të ishte 
krijimi i një zone ndarjeje me marrëveshje për tërheqjen e ushtrive armike 
nga linja e armëpushimit e ndjekur nga vendosja e një zone të demilitarizuar 
nën autoritetin e një force paqeruajtëse ndërkombëtare. Kjo zonë më pas 
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mund të bëhej vendi i parë ku mund të ndodhnin kthimet. Kërkuesi deklaroi 
që Qeveria as nuk kishte pretenduar që ishte përpjekur të merrte ndonjë masë 
të tillë.

(b)  Qeveria përgjegjëse
209.  Argumenti kryesor i Qeverisë përgjegjëse para vendimit mbi pranueshmërinë 

kishte qenë që ajo nuk kishte kontroll efektiv mbi Gulistanin dhe kështu 
nuk ishte në pozicion që t’i jepte kërkuesit qasje ndaj posedimeve të tij dhe, 
rrjedhimisht, nuk mund të mbahej përgjegjëse për shkeljen e vazhdueshme 
të pretenduar (shih Sargsyan (dec.), cituar lart, § 155).

210.Në procedurat e mëtejshme, Qeveria – duke iu përmbajtur qëndrimit të 
saj që ajo kishte vetëm përgjegjësi të kufizuar sipas Konventës në lidhje 
me Gulistanin sepse ajo nuk kishte kontroll të mjaftueshëm mbi atë zonë 
– parashtroi pikësëpari që ajo i kishte përmbushur detyrimet e mbetura 
pozitive sipas Nenit 1 të Konventës, si për sa u përket masave të përgjithshme 
ashtu edhe për sa u përket masave individuale. Qeveria theksoi se ajo e 
kundërshtonte me vendosmëri pushtimin e paligjshëm të Nagorno-Karabakh 
dhe provincave përreth nga forcat armene. Paralelisht, ajo ishte përpjekur të 
rivendoste kontrollin mbi atë territor me anë të të gjitha mjeteve diplomatike 
në dispozicion, në mënyrë të veçantë duke marrë pjesë në bisedimet e paqes 
në kuadër të Grupit të OSBE-së në Minsk. Bashkëkryetarët e atij grupi mbanin 
takime të rregullta me Ministrat e Jashtëm dhe Presidentët e Armenisë dhe 
Azerbajxhanit. Për sa u përket masave individuale që kërkohej të merreshin 
për të adresuar situatën e refugjatëve dhe personave të zhvendosur brenda 
vendit, Qeveria iu referua Urdhrit të vitit 1991 (shih paragrafin 83lart) 
i cili legalizonte këmbimin e pronave private mes azerëve të ikur nga 
Armenia, Nagorno-Karabakh dhe provincat përreth dhe armenëve të ikur 
nga Azerbajxhani. Ky ishte një hap i marrë për të adresuar situatën e tërë të 
emergjencës së jashtëzakonshme të krijuar nga prurjet masive të refugjatëve 
dhe personave të zhvendosur brenda vendit. Megjithatë, sipas njohurive të 
Qeverisë, kërkuesi nuk kishte qenë i përfshirë në një këmbim të tillë.

211.Përndryshe, në qoftë se Gjykata do të vendoste që Qeveria ka pasur përgjegjësi 
të plotë sipas Konventës, ajo e pranonte që refuzimi i qasjes së kërkuesit 
në Gulistan mund të shihej si ndërhyrje tek të drejtat e tij sipas Nenit 1 të 
Protokollit Nr. 1 të Konventës.

212. Ajo pohoi që refuzimi për t’i dhënë cilitdo shtetas të çfarëdo kombësie qasje 
në Gulistan justifikohej nga situata e sigurisë në atë zonë. Çdo ndërhyrje tek 
të drejtat e kërkuesit ishte e ligjshme dhe i shërbente interesit të përgjithshëm. 
Në lidhje me këtë, Qeveria shënoi që forcat e armatosura të Azerbajxhanit, 
statusi i të cilave u rregullua me Ligjin e vitit 1993 mbi Forcat e Armatosura 
të Republikës së Azerbajxhanit, ishin përgjegjëse për mbrojtjen e kufijve 
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të Azerbajxhanit dhe për garantimin e sigurisë së banorëve të tij. Qasja 
në Gulistan, i cili ndodhej brenda zonës së operacioneve ushtarake, ishte 
e ndaluar me anë të një Urdhri të Ministrit të Mbrojtjes, të cilin ajo nuk 
mund ta zbulonte sepse ishte rreptësisht konfidencial. Baza ligjore që i jepte 
pushtet Ministrit të Mbrojtjes për të lëshuar urdhra të tilla gjendej në nenin 7 
paragrafi 2(11) të Ligjit të Mbrojtjes së Republikës së Azerbajxhanit. Gjatë 
përmbushjes së misionit të tyre të përmendur më lart, forcat e armatosura të 
Azerbajxhanit duhet të vepronin në përputhje me Konventën dhe me të drejtën 
humanitare ndërkombëtare. Kështu ato ishin përgjegjëse për minimizimin e 
lëndimeve të mundshme ndaj civilëve duke i parandaluara këto të fundit 
që të hynin në zonat e rrezikshme. Në fakt, lejimi i civilëve që të hynin në 
fshat mund të shihej si shkelje e detyrimit të Azerbajxhanit për të mbrojtur 
jetën e tyre sipas Nenit 2 të Konventës. Ishte e qartë se Gulistani ndodhej në 
një zonë të rrezikshme, duke marrë parasysh praninë e minave të tokës dhe 
rrezikun e veprimeve luftarake.

213.Më tej, Qeveria iu referua çështjes së Doğan dhe të Tjerë (cituar lart) 
duke shënuar që, në raste të tilla, Gjykata ishte përqendruar mbi çështje të 
proporcionalitetit të ndërhyrjes. Ajo diskutoi që çështja në fjalë dallonte 
nga Doğan dhe të Tjerë, në të cilën Gjykata kishte gjetur shkelje të Nenit 
1 të Protokollit Nr. 1 dhe Nenit 8 të Konventës. Ajo theksoi në thelb që 
kërkuesi në rastin konkret nuk ishte person i zhvendosur brenda vendit. Ai 
ishte duke jetuar në Armeni dhe kështu hynte brenda juridiksionit të saj. 
Prandaj Qeveria përgjegjëse kishte bërë përpjekje të konsiderueshme për t’u 
kujdesur për nevojat e qindra mijëra personave të zhvendosur brenda vendit 
duke u ofruar atyre në mënyrë të veçantë banim dhe një sërë shërbimesh 
sociale. Megjithatë, meqenëse kërkuesi jetonte në Armeni ajo nuk kishte 
qenë në pozicion që t’i ofronte atij ndihmë praktike.

(c)  Qeveria armene, ndërhyrëse e palës së tretë
214. Qeveria ndërhyrëse qe dakord me argumentet e paraqitura nga kërkuesi.

2.  Vlerësimi i Gjykatës
215.Gjykata e konsideron të dobishme të bëjë disa vërejtje hyrëse. Siç thuhet në 

vendimin e pranueshmërisë në çështjen në fjalë (Sargsyan (dec.), cituar lart, 
§§ 89-91) dhe një konsideratat e mësipërme, pranimi i kompetencës ratione 
temporis të Gjykatës bazohet mbi gjetjen që kërkuesi ende mban të drejta 
të vlefshme pronësore mbi shtëpinë dhe tokën në Gulistan (shih paragrafin 
205lart). Ndryshe prej kësaj, zhvendosja e kërkuesit nga Gulistani në qershor 
1992 është jashtë kompetencës ratione temporis të Gjykatës (Sargsyan 
(dec.), cituar lart, § 91). Rrjedhimisht, ajo që duhet të shqyrtohet në rastin 
konkret është nëse Qeveria përgjegjëse i ka shkelur të drejtat e kërkuesit në 



466

situatën vijuese, e cila është rezultat i drejtpërdrejtë i konfliktit të pazgjidhur 
mbi Nagorno-Karabakh mes Armenisë dhe Azerbajxhanit.

216.Në lidhje me këtë, Gjykata vëren që kërkuesi është një prej qindra mijëra 
armenëve që kanë ikur nga Azerbajxhani gjatë konfliktit duke lënë pas 
prona dhe shtëpi. Momentalisht, më shumë se një mijë kërkesa individuale 
të bëra nga persona që janë zhvendosur gjatë konfliktit janë në pritje para 
Gjykatës, ku pak më shumë se gjysma drejtohen kundër Armenisë dhe pjesa 
tjetër kundër Azerbajxhanit. Ndërkohë që çështjet e ngritura hyjnë brenda 
juridiksionit të Gjykatës siç përkufizohen në Nenin 32 të Konventës, është 
përgjegjësi e dy Shteteve të përfshira në konflikt që të gjejnë zgjidhje politike 
të konfliktit (shih, mutatis mutandi, Kovačić dhe të Tjerë kundër Sllovenisë, 
nr. 44574/98, nr. 45133/98 dhe nr. 48316/00, §§ 255-256, 3 tetor 2008; 
Demopoulos dhe të Tjerë(cituar lart, § 85). Zgjidhjet gjithëpërfshirëse për 
çështje të tilla si kthimi i refugjatëve në vendbanimet e tyre të mëparshme, 
riposedimi i pronës së tyre dhe/ose pagesa e kompensimit mund të arrihen 
vetëm me anë të një marrëveshjeje për paqe. Në fakt, para anëtarësimit të 
tyre në Këshillin e Evropës, Armenia dhe Azerbajxhani morën përsipër të 
zgjidhnin konfliktin e Nagorno-Karabakh me mjete paqësore (shih paragrafin 
76lart). Megjithëse janë zhvilluar negociata në kuadër të Grupit të OSBE-
së në Minsk, kanë kaluar më shumë se njëzet vjet që nga marrëveshja e 
armëpushimit në maj 1994 dhe më shumë se dymbëdhjetë vjet që nga 
hyrja e Azerbajxhanit dhe Armenisë në Konventë më 15 dhe 26 prill 2002, 
respektivisht, pa asnjë zgjidhje politike në horizont. Jo më larg se në qershor 
të vitit 2013 Presidentët e vendeve Bashkëkryetare të Grupit të Minsk – 
Franca, Federata Ruse dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës – kanë shprehur 
“shqetësim të thellë që, në vend që të përpiqen të gjejnë një zgjidhje mbi 
bazën e interesave të përbashkëta, palët kanë vazhduar të kërkojnë avantazh 
të njëanshëm në procesin e negocimit” (shih paragrafin 28lart). Gjykata nuk 
mund të mos shënojë që respektimi i zotimit të lartpërmendur të anëtarësimit 
është ende i pa përmbushur.

(a)  Rregulla e zbatueshme e Nenit 1 të Protokollit Nr. 1
217. Gjykata përsërit që Neni 1 i Protokollit Nr. 1 përmban tri rregulla të qarta. 

Rregulla e parë, e cila ndodhet në fjalinë e parë të paragrafit të parë, është e 
natyrës së përgjithshme dhe shqipton parimin e gëzimit paqësor të pasurisë. 
Rregulla e dytë, që ndodhet në fjalinë e dytë të paragrafit të parë, ka të bëjë 
me privimin nga prona dhe parashtron disa kushte të veçanta. Rregulla e 
tretë, e shtruar në paragrafin e dytë, njeh faktin që Shtetet Kontraktuese kanë 
të drejtë, mes të tjerash, të kontrollojnë përdorimin e pasurisë në përputhje 
me interesin e përgjithshëm, duke zbatuar ligje të atilla që ato i vlerësojnë 
të nevojshme për qëllimin. Megjithatë, rregullat nuk janë “të ndryshme” në 
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kuptimin e të qenit të palidhura. Rregulla e dytë dhe e tretë kanë të bëjnë me 
rastet e veçanta të ndërhyrjes tek e drejta për gëzimin paqësor të pasurisë 
dhe prandaj do të duhej të kuptoheshin nën dritën e parimit të përgjithshëm 
të shqiptuar në rregullën e parë (shih, mes shumë autoriteteve të tjera, 
Broniowski kundër Polonisë[GC], nr. 31443/96, § 134, ECHR 2004V).

218.Gjykata shënon që palët nuk kanë komentuar mbi rregullën e zbatueshme 
në këtë çështje. Ajo përsërit gjetjen e saj që kërkuesi nuk është privuar 
nga të drejtat e tij në lidhje me shtëpinë dhe tokën në Gulistan. Rrjedh që 
çështja nuk ka të bëjë me privimin nga pasuria në kuptim të fjalisë së dytë 
të paragrafit të parë të Nenit 1 të Protokollit Nr. 1. As nuk është pretenduar 
që situata për të cilën është ngritur ankesa ka qenë rezultat i ndonjë mase 
që synonte kontrollimin e përdorimit të pronës. Prandaj Gjykata konsideron 
që situata për të cilën ankohet kërkuesi i bie të shqyrtohet sipas fjalisë së 
parë të paragrafit të parë, sepse ajo ka të bëjë me një kufizim të së drejtës së 
kërkuesit për gëzimin paqësor të pasurisë së tij (shih, Loizidou (themelet), 
cituar lart, § 63; Qipro kundër Turqisë[GC], nr. 25781/94, § 187, ECHR 
2001IV; Doğan dhe të Tjerë, cituar lart, § 146).

(b)  Natyra e shkeljes së pretenduar

219. Objekti thelbësor i Nenit 1 të Protokollit Nr. 1 është të mbrojë personin 
kundër ndërhyrjes së pajustifikuar të Shtetet tek gëzimi paqësor i pasurisë 
së tij ose të saj. Megjithatë, për shkak të Nenit 1 të Konventës, secila Palë 
Kontraktuese “i garanton secilit brenda juridiksionit të [vet] të drejtat dhe 
liritë e përkufizuara në [Konventë].” Ekzekutimi i kësaj detyre të përgjithshme 
mund të ngërthejë detyrime pozitive që në vetvete përmbajnë të siguruarit e 
ushtrimit efektiv të të drejtave të garantuara nga Konventa. Në kontekstin 
e Nenit 1 të Protokollit Nr. 1, këto detyrime pozitive mund të kërkojnë që 
Shteti të marrë masat e nevojshme për të mbrojtur të drejtën e pronës (shih 
Broniowski, cituar lart, § 143; Sovtransavto Holding kundër Ukrainës, nr. 
48553/99, § 96, ECHR 2002VII).

220.Megjithatë, kufijtë e detyrimeve pozitive dhe negative të Shtetit sipas 
Nenit 1 të Protokollit Nr. 1 nuk i nënshtrohen një përkufizimi të saktë. 
Parimet e zbatueshme sidoqoftë janë të ngjashme. Pavarësisht nëse një 
çështje analizohet në aspektin e detyrës pozitive të Shtetit apo në aspektin 
e ndërhyrjes nga një autoritet publik e cila duhet të justifikohet, kriteret 
që duhen zbatuar nuk dallojnë në thelb. Në të dy kontekstet duhet pasur 
parasysh ekuilibri i drejtë që duhet të gjendet mes interesave konkurruese të 
individit dhe të komunitetit në tërësi. Njëkohësisht është e vërtetë se qëllimet 
e përmendura në atë dispozitë mund të kenë njëfarë rëndësie gjatë vlerësimit 
nëse është gjendur ekuilibri mes kërkesave të interesit publik të përfshirë dhe 
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të drejtës themelore pronësore të kërkuesit. Në të dy kontekstet Shteti gëzon 
një hapësirë të caktuar vlerësimi në përcaktimin e hapave që duhen ndërmarrë 
për të siguruar respektimin e Konventës (Broniowski, cituar lart, § 144).

221.Gjykata shënon që kërkuesi ankohet që ai është ndaluar nga qasja në 
pronat e tij në Gulistan dhe që Qeveria përgjegjëse ka dështuar në ofrimin 
e kompensimit për ndërhyrjen tek të drejtat e tij. Kështu e ka formuluar 
kërkuesi ankesën e tij për sa i përket ndërhyrjes. Po kështu, Qeveria, në rast 
se Gjykata e rrëzon argumentin e saj që ajo ka vetëm përgjegjësi të kufizuar 
sipas Nenit 1 të Konventës, iu adresua ankesave të kërkuesit si të atilla që 
drejtohen kundër një ndërhyrjeje tek të drejtat e tij pronësore.

222.Në disa çështje të krahasueshme Gjykata ka shqyrtuar ankesa të refugjatëve 
ose personave të zhvendosur në lidhje me mungesën e qasjes në dhe gëzimin 
e pasurisë si ndërhyrje tek të drejtat e tyre sipas Nenit 1 të Protokollit Nr. 
1 (shih, për shembull, Loizidou (themelet), cituar lart, § 63; Qipro kundër 
Turqisë, cituar lart, § 187; Doğan dhe të Tjerë, cituar lart, § 143).Në rastin 
konkret, Gjykata nuk e konsideron të përshtatshme të ndjekë këtë qasje për 
arsyet në vijim.

223.Çështja në fjalë dallon nga çështjet në lidhje me Qipron veriore në të cilat 
Qeveria turke u mbajt përgjegjëse për refuzimin e qasjes së pronarëve greko-
qipriotë në pronat e tyre të ndodhura në “TRNC” e cila ndodhej nën kontroll 
efektiv të Qeverisë turke si rezultat i pushtimit dhe ngritjes së një administrate 
vartëse lokale. Në ato çështje ndërhyrja tek të drejtat pronësore të pronarëve 
greko-qipriotë lidhej ngushtë me faktin e pushtimit dhe vendosjes së “TRNC” 
(Loizidou, cituar lart, §§ 52-56 dhe 63; Qipro kundër Turqisë, cituar lart, 
§§ 75-80 dhe § 187). Ndryshe nga ky rast, pika e nxehtë në çështjen në 
fjalë ka të bëjë me veprimet ose mosveprimet e Qeverisë përgjegjëse brenda 
territorit të vet ndërkombëtarisht të njohur.

224.Çështja në fjalë është çështja e parë në të cilën Gjykatës i është dashur 
të vendosë mbi themelet e një ankese kundër një Shteti, i cili ka humbur 
kontrollin mbi një pjesë të territorit të vet si rezultat i luftës dhe pushtimit, 
por për sa i përket zonës që mbetet nën kontrollin e tij pretendohet të jetë 
përgjegjës për refuzimin e qasjes në pasurinë e një personi të zhvendosur. Të 
vetmet çështje të cilat do të ishin të krahasueshme me çështjen në fjalë janë 
disa kërkesa kundër Republikës së Qipros të depozituara nga turko-qipriotë 
që po ashtu ngrenë ankesa lidhur me mungesën e qasjes në pronat dhe 
shtëpitë që ndodhen në zonat që mbeten nën kontrollin e Qeverisë qipriote. 
Megjithatë, këto kërkesa nuk e kanë arritur fazën e shqyrtimit të themeleve 
sepse ose janë zgjidhur (Sofi kundër Qipros (dec.), nr. 18163/04, 14 janar 
2010) ose janë rrëzuar për mos-shterimin e mjeteve vendase në dispozicion 
në Republikën e Qipros në lidhje me pronat e braktisura (shih, në mënyrë të 
veçantë, Niazi Kazali dhe Hakan Kazali (dec.), cituar lart, §§ 152-153).



469

225. Në çështjen e Doğan dhe të Tjerë (cituar lart), fshatarët të cilët ishin përzënë 
nga fshati i tyre në rajonin në gjendje emergjence të Turqisë juglindore në 
kontekstin e përballjeve të dhunshme mes forcave të sigurisë dhe anëtarëve 
të PKK (Partia e Punëtorëve e Kurdistanit), u ndaluan nga autoritetet që të 
ktheheshin për rreth nëntë vjet mbi bazën e incidenteve terroriste në fshat 
dhe rreth tij (ibid., §§ 142-143). Vlen të shënohet që, megjithëse analizoi 
ankesat e fshatarëve në lidhje me refuzimin e qasjes në pronat e tyre në 
fshat në aspekt të ndërhyrjes, Gjykata eventualisht i la të hapura çështjet nëse 
ndërhyrja tek e drejta e tyre për gëzimin paqësor të pasurive ishte e ligjshme 
dhe kishte një qëllim legjitim dhe e përqendroi shqyrtimin e saj mbi çështjen 
e proporcionalitetit (ibid., §§ 147-149).

226. Duke pasur parasysh rrethanat e çështjes në fjalë, Gjykata e konsideron të 
përshtatshme të shqyrtojë ankesën e kërkuesit me qëllim që të konstatojë 
nëse Qeveria përgjegjëse ka vepruar në përputhje me detyrimet e saj pozitive 
sipas Nenit 1 të Protokollit Nr. 1. Prandaj ajo do të përqendrojë shqyrtimin 
e saj mbi çështjen nëse është arritur një ekuilibër i drejtë mes kërkesave të 
interesit publik dhe të drejtës themelore pasurore të kërkuesit.

(c)  Nëse është arritur një ekuilibër i drejtë mes kërkesave të interesit 
publik dhe të drejtës së kërkuesit për gëzimin paqësor të pasurive të tij
227. Gjatë transpozimit të parimeve të zhvilluara në praktikën e saj gjyqësore në 

rrethanat e veçanta të çështjes në fjalë, Gjykata konsideron që si ndërhyrja 
tek gëzimi paqësor i pasurive të kërkuesit ashtu edhe abstenimi nga të 
vepruarit duhet të gjejnë një ekuilibër të drejtë mes konsideratave të sigurisë 
që ka parasysh Gjykata dhe kritereve për mbrojtjen e të drejtave themelore 
të kërkuesit. Gjykata përsërit që interesimi për ta arritur këtë ekuilibër 
pasqyrohet në strukturën e Nenit 1 të Protokollit Nr. 1 në tërësi. Në mënyrë të 
veçantë, duhet të ekzistojë një marrëdhënie e arsyeshme proporcionaliteti mes 
mjeteve të përdorura dhe qëllimit që synohet të realizohet përmes mjeteve të 
zbatuara nga Shteti, përfshirë edhe masat që e privojnë personin nga pasuria 
e tij. Prandaj në secilën çështje që ka të bëjë me shkeljet e pretenduara të atij 
Neni Gjykata duhet të konstatojë nëse për shkak të veprimit ose mosveprimit 
të Shtetit personit në fjalë i është dashur të bartë një barrë të tepërt dhe jo 
proporcionale (Broniowski, cituar lart, § 150me referenca të mëtejshme). 
Gjatë vlerësimit të respektimit të Nenit 1 të Protokollit Nr. 1 Gjykata duhet 
të bëjë një shqyrtim të tërësishëm mbi interesat e ndryshme të përfshira, duke 
pasur parasysh që Konventa synon të mbrojë të drejtat që janë “praktike dhe 
efektive”. Ajo duhet të shohë përtej dukjeve dhe të hetojë realitetet e situatës 
për të cilën është ngritur ankesa (ibid., § 151).

228.Gjykata konsideron që ankesa e kërkuesit ngre dy çështje, së pari nëse Qeveria 
përgjegjëse ka detyrimin që t’i lejojë atij qasje në shtëpinë dhe tokën e tij në 
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Gulistan, dhe së dyti nëse ajo ka për detyrë të marrë çdo masë tjetër për të 
mbrojtur pasurinë e kërkuesit dhe/ose për ta kompensuar atë për humbjen e 
shfrytëzimit të saj.

229.Në lidhje me çështjen e qasjes në pronat e kërkuesit në Gulistan, Gjykata 
vëren se situata e përgjithshme e konfliktit të pazgjidhur mes Armenisë dhe 
Azerbajxhanit mund ta bëjë shumë të vështirë, për të mos thënë të pamundur, 
udhëtimin për në Azerbajxhan, e jo më qasjen në pronë, për një person në 
pozicionin e kërkuesit. Megjithatë, argumentet e palëve u përqendruan tek 
situata e përgjithshme në Gulistan. Gjykata do ta fokusojë shqyrtimin e saj 
edhe mbi këtë pikë.

230.Qeveria diskutoi në mënyrë të veçantë që refuzimi për t’u lejuar civilëve qasje 
në Gulistan justifikohej me situatën e sigurisë në fshat dhe rreth tij. Duke 
iu referuar shkurtimisht detyrimeve të saj sipas të drejtës ndërkombëtare 
humanitare, Qeveria u mbështet kryesisht tek interesat e mbrojtjes dhe 
sigurisë kombëtare dhe në detyrimin e saj sipas Nenit 2 të Konventës për të 
mbrojtur jetën kundër rreziqeve të minave të tokës ose aktivitetit ushtarak.

231. Qeveria nuk ka paraqitur argumente të hollësishme në lidhje me pretendimin 
e saj që refuzimi i saj për t’u lejuar civilëve qasje në Gulistan është 
bazuar në të drejtën ndërkombëtare humanitare. Gjykata vëren që e drejta 
ndërkombëtare humanitare përmban rregulla mbi zhvendosjen e detyruar 
në territore të pushtuara por nuk adreson shprehimisht çështjen e qasjes së 
personave të zhvendosur në shtëpitë ose pasuri të tjera. Neni 49 i Konventës 
së Katërt të Gjenevës (shih paragrafin 95lart) ndalon transferimet ose 
dëbimet e detyruara individuale ose masive drejt ose nga territori i pushtuar, 
duke lejuar evakuimin e një zone të dhënë vetëm në qoftë se kërkohet për 
shkak të sigurisë së popullatës ose për arsye emergjente ushtarake; në atë 
rast, personat e zhvendosur kanë të drejtë të kthehen sapo të kenë përfunduar 
luftimet në atë zonë. Megjithatë, këto rregulla nuk janë të zbatueshme në 
kontekstin në fjalë sepse ato zbatohen vetëm në territor të pushtuar, ndërsa 
Gulistani ndodhet në territorin ndërkombëtarisht të njohur të vetë Qeverisë 
përgjegjëse.

232. Ajo që është shumë me rëndësi në çështjen në fjalë është e drejta e personave 
të zhvendosur për t’u kthyer vullnetarisht dhe në sigurinë e shtëpive të tyre 
ose vendbanimeve të zakonshme sapo të kenë përfunduar së ekzistuari arsyet 
për zhvendosjen e tyre, gjë që shihet si rregull e së drejtës ndërkombëtare 
humanitare që zbatohet në të gjitha territoret pavarësisht nëse janë “të 
pushtuara” apo “të vetat” (Rregulla 132 e Studimit të ICRC mbi të Drejtën 
Ndërkombëtare Zakonore – shih paragrafin 95lart). Megjithatë, mund të 
jetë e debatueshme nëse arsyet për zhvendosjen e kërkuesit kanë pushuar 
së ekzistuari. Për ta përmbledhur, Gjykata vëren që e drejta ndërkombëtare 
humanitare nuk duket se ofron një përgjigje konkluzive për pyetjen nëse 
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Qeveria është e justifikuar për refuzimin e qasjes së kërkuesit në Gulistan.
233.Mbi bazën e provave para saj Gjykata ka konstatuar që Gulistani ndodhet 

në një zonë aktivitetesh ushtarake. Të paktën zona rreth tij është e minuar 
dhe armëpushimi shkelet shpesh. Nuk është pretenduar dhe nuk ka tregues 
që kjo situatë ka ndryshuar në mënyrë domethënëse në periudhën nga hyrja 
në fuqi e Konventës deri në ditët e sotme. Sido që të jetë, nuk ka shenja që 
situata është përmirësuar. Përkundrazi, provat para Gjykatës tregojnë rritje të 
aktiviteteve ushtarake dhe të shkeljeve të armëpushimit në atë zonë. Gjykata 
e pranon që refuzimi i qasjes në Gulistan për civilët, përfshirë kërkuesin, 
justifikohet nga konsideratat e sigurisë, posaçërisht kufizimi i qasjes në zona 
të minuara dhe mbrojtja e civilëve nga rreziqet ekzistuese në një zonë të 
tillë (shih, mutatis mutandis, Oruk kundër Turqisë, nr. 33647/04, §§ 58-67, 4 
shkurt 2014, lidhur me detyrimin e Shtetit sipas Nenit 2 të Konventës për të 
marrë masat e duhura për të mbrojtur civilët qëbanojnë afër zonave të qitjeve 
ushtarake nga rreziqet si pasojë e municioneve të pashpërthyera). Do të ishte 
jo realiste në këtë kohë të pritej që Qeveria e Azerbajxhanit t’i siguronte 
kërkuesit qasje në ose ri-posedim të pasurisë së tij në Gulistan pavarësisht 
nga fakti që ai ndodhet në një zonë ushtarakisht të ndijshme (shih, mutatis 
mutandis, Demopoulos dhe të Tjerë(dec.), cituar lart, § 112).

234.Megjithatë, Gjykata konsideron se, për sa kohë që qasja në pasurinë e tij 
nuk është e mundur, Shteti ka për detyrë të marrë masa alternative për të 
siguruar të drejtat e tij pronësore. Gjykata i referohet në atë aspekt çështjes së 
Doğandhe të Tjerë në lidhje me zhvendosjen brenda vendit të fshatarëve, në 
të cilën ajo shqyrtoi me hollësi masat e marra nga Qeveria turke me qëllim të 
lehtësimit të kthimit në fshatra ose të dhënies personave të zhvendosur brenda 
vendit (ang. IDP) banesa alternative ose forma të tjera të ndihmës (cituar 
lart,§§ 153-156). Gjykata do të theksonte që detyrimi për të marrë masa 
alternative nuk varet nga fakti nëse një Shtet mund të mbahet përgjegjës për 
vetë zhvendosjen. Në Doğan dhe të Tjerë Gjykata shënoi që ajo nuk mund të 
përcaktonte shkakun e saktë të zhvendosjes së kërkuesve dhe prandaj duhet 
t’i kufizonte konsideratat e saj mbi shqyrtimin e ankesave të tyre lidhur 
me mohimin e qasjes në pasuritë e tyre (ibid.§ 143). Se cilat masa duhet të 
merren varet nga rrethanat e çështjes.

235.Gjykata do të shqyrtojë nëse Qeveria ka marrë masa për mbrojtjen e të 
drejtave pronësore të kërkuesit. Qeveria pohoi në mënyrë të veçantë që ajo 
ishte duke marrë pjesë në bisedime për paqe. Më tej, ajo theksoi se ajo duhet 
të kujdesej për nevojat e një numri tepër të madh të IDP. Meqenëse kërkuesi 
nuk ishte më i pranishëm në Azerbajxhan ajo nuk mund t’i ofronte atij ndihmë. 
Nga ana e tij, kërkuesi pretendoi që Qeveria nuk kishte marrë asnjë prej 
masave që duhet të merrte për të mbrojtur ose për të rikthyer të drejtat e tij 
pronësore, sikur të kishte vepruar në përputhje me standardet ndërkombëtare 
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mbi kthimin e banesave dhe pronave personave të zhvendosur brenda vendit 
dhe refugjatëve.

236.  Për sa i përket faktit që Qeveria pohoi se është duke marrë pjesë në bisedimet 
për paqe, Gjykata vëren se e drejta e të gjithë personave të zhvendosur 
brenda vendit dhe refugjatëve për t’u kthyer në vendbanimet e mëparshme 
është një nga elementet e përmbajtura në Parimet Themelore të Madridit të 
vitit 2007 të cilat janë shtjelluar në kuadër të Grupit të OSBE-së në Minsk 
(shih paragrafin 26lart) dhe formojnë bazën e negociatave të paqes. Prandaj 
ngrihet çështja nëse është e mjaftueshme që Qeveria të marrë pjesë në këto 
negociata për të përmbushur detyrën e saj për të gjetur një ekuilibër të drejtë 
mes interesave konkurruese publike dhe atyre individuale. Ndërkohë që 
Gjykata vetëm mund ta theksojë rëndësinë e këtyre negociatave, ajo tashmë 
ka vërejtur që ato kanë mbi njëzet vjet që vazhdojnë që nga armëpushimi në 
maj 1994 dhe më shumë se dymbëdhjetë vjet prej hyrjes në fuqi të Konventës 
në lidhje me Azerbajxhanin dhe ende nuk kanë dhënë rezultate konkrete.

237.Gjykata konsideron që thjesht fakti që negociatat e paqes vazhdojnë nuk e 
shlyen Qeverinë nga marrja e masave të tjera, posaçërisht kur negociatat 
janë pezull për një kohë kaq të gjatë (shih, mutatis mutandis, Loizidou, cituar 
lart, § 64; Qipro kundër Turqisë, cituar lart, § 188). Në këtë pikë Gjykata i 
referohet Rezolutës 1708 (2010) mbi “Zgjidhjen e çështjeve pronësore të 
refugjatëve dhe personave të zhvendosur” të Asamblesë Parlamentare të 
Këshillit të Evropës e cila, duke u mbështetur mbi standardet ndërkombëtare 
përkatëse, u bën thirrje shteteve anëtare të “garantojnë zgjidhje të kohshme 
dhe efektive për humbjen e qasjes dhe të drejtës mbi shtëpitë, tokat dhe 
pasuritë e braktisura nga refugjatët dhe IDP pavarësisht nga negociatat e 
vazhdueshme për zgjidhjen e konflikteve të armatosura mbi statusin e një 
territori të caktuar” (shih paragrafin 98lart).

238. Orientimi rreth masave që Qeveria përgjegjëse mund dhe duhet të marrë për 
të mbrojtur të drejtat pronësore të kërkuesit mund të nxirret nga standardet 
ndërkombëtare përkatëse, veçanërisht nga parimet Pinheiro të OKB-së (shih 
paragrafin 96lart) dhe Rezoluta e lartpërmendur e Asamblesë Parlamentare të 
Këshillit të Evropës. Në fazën e tanishme, dhe në pritje të një marrëveshjeje 
gjithëpërfshirëse për paqe, do të dukej posaçërisht me rëndësi ngritja e një 
mekanizmi të kërkesave pronësore, i cili të jetë lehtë i përdorshëm dhe të 
ofrojë procedura që veprojnë në bazë të standardeve të lakueshme të provave, 
duke lejuar që kërkuesit dhe të tjerëve në situatën e tij t’u rikthehen të drejtat 
e tyre pasurore dhe të marrin kompensim për humbjen e gëzimit të atyre 
pasurive.

239.  Gjykata është plotësisht e vetëdijshme që Qeverisë përgjegjëse i është dashur 
t’u ofrojë ndihmë mijëra personave të zhvendosur brenda vendit, kryesisht 
atyre azerëve që janë detyruar të iknin nga Armenia, nga Nagorno-Karabakh 
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dhe shtatë qarqet e pushtuara përreth. Në fakt, Qeveria kishte theksuar se 
ajo kishte bërë përpjekje të konsiderueshme për t’u ofruar personave të 
zhvendosur brenda vendit strehim dhe mjete të tjera ndihmëse. E vetmja 
masë e treguar nga Qeveria nga e cila refugjatët armenë potencialisht mund 
të përfitonin është Urdhri i vitit 1991 që legalizonte këmbimin e pronave 
mes individëve. Edhe sikur të supozohej që këto këmbime të pronave mund 
të ishin të pranueshme sipas Konventës, Gjykata shënon që kërkuesi nuk ka 
qenë i përfshirë në një këmbim të tillë.

240. Gjykata konsideron që, ndërkohë që nevoja për t’u kujdesur për një grup 
shumë të madh personash të zhvendosur brenda vendit është faktor i 
rëndësishëm për t’u peshuar, mbrojtja e këtij grupi nuk e përjashton Qeverinë 
krejtësisht nga detyrimet e saj ndaj një grupi tjetër, pra grupi i armenëve siç 
është kërkuesi që janë detyruar të iknin gjatë konfliktit. Në këtë pikë Gjykata 
i referohet parimeve të mos-diskriminimit të renditura në nenin 3 të parimeve 
të lartpërmendura Pinheiro. Së fundi, Gjykata vëren që situata ka vazhduar të 
ekzistojë për një periudhë tepër të gjatë.

241. Si përfundim, Gjykata konsideron që pamundësia e kërkuesit për të pasur 
qasje në pronat e tij në Gulistan me Qeverinë që nuk mori asnjë masë 
alternative për të rikthyer të drejtat e tij pasurore ose për t’i ofruar atij 
kompensim për humbjen e gëzimit të pasurisë së vet, vendosi dhe vazhdon 
të vendosë një barrë të tepërt mbi të.

242. Rrjedhimisht, ka pasur shkelje të vazhdueshme të të drejtave të kërkuesit 
sipas Nenit 1 të Protokollit Nr. 1.

V.  SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 8 TË KONVENTËS
243. Kërkuesi u ankua që mohimi i të drejtës së tij për t’u kthyer në fshatin e 

Gulistanit dhe për të pasur qasje në shtëpinë e tij dhe varret e të afërmve të tij 
përbën shkelje të vazhdueshme të Nenit 8 të Konventës i cili 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.”

A.  Parashtrimet e palëve
1.  Kërkuesi

244. Kërkuesi u shpreh se ai ishte lindur dhe rritur në Gulistan dhe kishte jetuar atje 
në shtëpinë e tij me familjen e tij që nga fillimi i viteve ‘60 e deri në qershor 
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të vitit 1992. Ai iu referua provave të paraqitura në mbështetje të ankesës së 
tij sipas Nenit 1 të Protokollit Nr. 1. Më tej, ai iu referua kopjes së pasaportës 
së tij të vjetër, e cila konfirmonte që ai kishte lindur në Gulistan në vitin 
1929 dhe të certifikatës së tij të martesës e cila tregonte që ai ishte martuar 
në Gulistan në vitin 1955, duke theksuar se ai tashmë i kishte paraqitur të dy 
dokumentet në kohën kur ka depozituar ankesën. Për më tepër, ai deklaroi që 
ai nuk kishte më mundësi të paraqiste një kopje të plotë të pasaportës së tij të 
dikurshme sovjetike (përfshirë faqen me vulën e regjistrimit që tregonte se 
ai jetonte në Gulistan) sepse ajo pasaportë ishte shkatërruar në vitin 2002 kur 
ai kishte marrë pasaportën armene.

245.Kërkuesi argumentoi që zbatueshmëria e Nenit 8 varej nga ekzistenca 
e “lidhjeve të mjaftueshme dhe të vazhdueshme me një vend të caktuar” 
ose “lidhje konkrete dhe të thella me pasurinë në fjalë”, kritere të cilat ai i 
plotësonte në lidhje me shtëpinë e tij në Gulistan. Siç rridhte nga praktika 
gjyqësore e Gjykatës në lidhje me Qipron veriore, këto lidhje nuk ishin 
ndërprerë si pasojë e mungesës së tij të zgjatur e të pavullnetshme. Ai shtoi 
se ky vlerësim e bashkë me të zbatueshmëria e Nenit 8 ishin të pavarur nga 
çështja e pronësisë së “shtëpisë” në fjalë. Në lidhje me varret e të afërmve të 
tij, ai argumentoi që mohimi i qasjes në to shkelte të drejtën e tij për respekt 
për “jetë private dhe familjare” që garantohet nga Neni 8. Ai pohoi që përveç 
faktit që ai nuk kishte mundësi të vizitonte varret e të afërmve të tij, ai vuante 
në mënyrë të veçantë për shkak të pasigurisë lidhur me fatin e tyre.

246. Përfundimisht, kërkuesi argumentoi që refuzimi i qasjes në shtëpinë e tij ose 
i dhënies së kompensimit, dhe mohimi i qasjes në varret e të afërmve të tij dhe 
pasiguria rezultuese lidhur me fatin e tyre përbënte shkelje të vazhdueshme 
të Nenit 8 të Konventës.

2.  Qeveria përgjegjëse
247.Qeveria përgjegjëse deklaroi që kërkuesi nuk kishte paraqitur prova të 

mjaftueshme për të treguar se ai faktikisht kishte jetuar në Gulistan ose 
që kishte shtëpi atje. Ajo shpjegoi që sipas sistemit sovjetik të regjistrimit 
të banimeve (sistemi propiska) i cili kërkonte që secili të regjistrohej në 
vendbanimin e vet, regjistrimi shënohej në pasaportën e brendshme të secilit 
person me anë të një vule regjistrimi dhe në arkivat e autoriteteve lokale. Në 
rastin konkret, arkivat përkatëse ishin shkatërruar gjatë luftimeve dhe kopja 
e atyre faqeve të pasaportës së mëparshme sovjetike të kërkuesit të cilën ai e 
kishte paraqitur nuk mbante vulë regjistrimi.

248.Për sa i përket zbatueshmërisë së Nenit 8 Qeveria pranoi që qasja në shtëpi 
dhe në varret e të afërmve hynte brenda nocioneve të “banesës” dhe “jetës 
private” e rrjedhimisht brenda fushëveprimit të Nenit 8. Megjithatë, duke 
iu referuar Demopulos dhe të Tjerë ((dec.), cituar lart,§ 136), ajo pohoi 
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që Neni 8 nuk zbatohej aty ku nuk kishte më “lidhje të vazhdueshme” me 
pasurinë në fjalë. Qeveria shprehu pikëpamjen se, edhe sikur të supozohej se 
kërkuesi kishte jetuar në Gulistan dhe kishte pasur shtëpi atje, ajo shtëpi ishte 
shkatërruar gjatë luftimeve në vitin 1992. Rrjedhimisht, kërkuesi nuk mund 
të pretendonte më se kishte lidhje të tilla të vazhdueshme me “shtëpinë” në 
Gulistan.

249.Për sa i përket ankesës së kërkuesit në lidhje me varret e të afërmve të 
tij Qeveria vërejti, së pari, që ai ishte ankuar në lidhje me shkatërrimin e 
pretenduar të varreve armene në Azerbajxhan por nuk kishte paraqitur prova 
të mjaftueshme për të treguar që kishte varre të familjarëve të tij në Gulistan 
dhe që këto varre ishin shkatërruar. Rrjedhimisht, ai nuk mund të pretendonte 
të ishte viktimë e shkeljes së pretenduar të Nenit 8 të Konventës. Në qoftë se 
këto varre vërtet do të kishin ekzistuar, ato me gjasë do të ishin shkatërruar 
gjatë luftimeve, pra para hyrjes në fuqi të Konventës, dhe prandaj kjo pjesë 
e ankesës ishte ratione temporis e papajtueshme.

250.Megjithatë, në qoftë se Gjykata do të arrinte në përfundimin që Neni 8 
zbatohej, sepse kërkuesi kishte shtëpinë dhe varret e familjarëve në Gulistan, 
Qeveria diskutoi që ajo nuk mund të mbahej përgjegjëse për asnjë ndërhyrje 
të pretenduar tek të drejtat e tij. Duke pasur parasysh situatën e sigurisë në 
atë zonë ajo thjesht nuk ishte në pozicion të atillë që t’i ofronte kërkuesit, ose 
cilitdo civil, qasje në Gulistan.

3.  Qeveria armene, ndërhyrëse e palës së tretë
251. Qeveria ndërhyrëse qe dakord me argumentet e paraqitura nga kërkuesi. Ajo 

nënvizoi që ishte e padiskutueshme që kërkuesi nuk kishte qasje në shtëpinë 
e tij në Gulistan dhe në varret e familjarëve të tij. Duke parë shkatërrimet 
masive të varrezave armene (për shembull shkatërrimi i varrezës së lashtë 
armene të Jugha në rajonin Nakhichevan të Azerbajxhanit) të cilat ishin 
dënuar nga bashkësia ndërkombëtare, kërkuesi jetonte në gjendje pasigurie 
dhe ankthi për sa u përkiste varreve të të afërmve të tij.

B.  Vlerësimi i Gjykatës
1.  Nëse zbatohet Neni 8 i Konventës

252.Gjykata shënon që ankesa e kërkuesit përmbledh dy aspekte: mungesën 
e qasjes në shtëpinë e tij në Gulistan dhe mungesën e qasjes tek varret e 
familjarëve të tij. Qeveria e kontestoi statusin e viktimës për kërkuesin për sa i 
përket ankesës së tij në lidhje me varret e familjarëve të tij. Në vendimin e saj për 
pranueshmërinë Gjykata ia kishte bashkuar themeleve kundërshtimin e Qeverisë 
lidhur me statusin e viktimës së kërkuesit (Sargsyan (dec.), cituar lart, § 99).

253.Gjykata përsërit praktikën e saj gjyqësore të vendosur sipas së cilës “banesa” 
është koncept autonom i cili nuk varet nga klasifikimi i të drejtës vendase. 
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Vlerësimi nëse një banesë e caktuar përbën “banesë” që hyn nën mbrojtjen 
e Nenit 8 § 1 varet nga rrethanat faktike, pra nga ekzistenca e lidhjeve të 
mjaftueshme dhe të vazhdueshme me një vend të caktuar (shih, për shembull, 
Prokopovich, cituar lart,§36; Gillow kundër Mbretërisë së Bashkuar, 24 
nëntor 1986, § 46, Seria A nr. 109).

254. Në çështje të krahasueshme Gjykata ka konsideruar që mungesa e tejzgjatur 
e pavullnetshme nuk ishte në gjendje të prishte lidhjen e banesën e një 
personi të zhvendosur (shih, Qipro kundër Turqisë, cituar lart, §§ 173-175; 
Doğan dhe të Tjerë, cituar lart, §§ 159-160). Megjithatë, praktika gjyqësore 
e Gjykatës kërkon që të ketë ekzistuar fillimisht një lidhje mjaft e fortë: për 
shembull, në Loizidou(cituar lart, § 66) Gjykata nuk pranoi që një pronë mbi 
të cilën kërkuesi kishte planifikuar të ndërtonte shtëpi për qëllime banimi 
përbënte “banesë” brenda kuptimit të Nenit 8 të Konventës. Në Demopoulos 
dhe të Tjerë((dec.), cituar lart,§§ 136-137)Gjykata nuk pranoi që shtëpia 
familjare në atë kohë e një familjeje greko-qipriote mund të shihej gjithashtu 
si “banesë” në lidhje me një kërkuese, vajza, e cila ishte ende shumë e vogël 
kur familjes iu desh të ikte.

255. Më tej, Gjykata përsërit që koncepti i “jetës private” është term i gjerë që 
nuk i nënshtrohet përkufizimit definitiv. Mes të tjerash, ai përfshin të drejtën 
për të krijuar dhe zhvilluar marrëdhënie me qenie të tjera njerëzore dhe botën 
e jashtme (shih, për shembull, Pretty kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 
2346/02, § 61, ECHR 2002III). Ndërkohë që është thënë që ushtrimi i të 
drejtave nga Neni 8, përfshirë jetën private dhe familjare, ka të bëjë kryesisht 
me marrëdhëniet mes qenieve njerëzore të gjalla, nuk përjashtohet që këto 
nocione mund të përfshijnë edhe situata të caktuara pas vdekjes (shih, në 
mënyrë të veçantë, Jones kundër Mbretërisë së Bashkuar (dec.), nr. 42639/04, 
13 shtator 2005, në lidhje me refuzimin e autoriteteve për të lejuar kërkuesin 
të vendoste një gur përkujtimor me fotografi mbi varrin e vajzës së tij dhe 
Elli Poluhas Dödsbo kundër Suedisë, nr. 61564/00, § 24, ECHR 2006I, në 
lidhje me refuzimin e autoriteteve për ta lejuar kërkuesen të transferonte 
qypin që mbante hirin e bashkëshortit të saj të ndjerë nga një varrezë në 
tjetrën dhe HadriVionnet kundër Zvicrës, nr. 55525/00, § 52, 14 shkurt 2008, 
në lidhje me varrimin e fëmijës së lindur i vdekur të kërkueses nga autoritetet 
pa i dhënë asaj mundësinë të ishte e pranishme). Në një rast të kohëve të 
fundit, Gjykata ka gjetur që refuzimi i autoriteteve për të kthyer trupat e të 
afërmve të kërkuesit dhe urdhri për varrimin e tyre në një vend të panjohur, 
duke privuar kështu kërkuesit nga mundësia për të ditur vendndodhjen e 
varreve dhe për ta vizituar më pas, përbënte ndërhyrje në jetën e tyre private 
dhe familjare (shih, Sabanchiyeva dhe të Tjerë kundër Rusisë, nr. 38450/05, 
§§ 122123, ECHR 2013 (pjesë të shkëputura)).

256.Në rastin konkret kërkuesi ka paraqitur prova, konkretisht një kopje të 
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pasaportës së tij të dikurshme sovjetike dhe të certifikatës së tij të martesës, 
të cilat tregojnë se ai është lindur në Gulistan në vitin 1929 dhe është martuar 
atje në vitin 1955. Më tej, Gjykata e ka gjetur të konstatuar që kërkuesi 
ka qenë pronar i një shtëpie në Gulistan e cila, sado që e dëmtuar rëndë, 
ende ekziston edhe sot (shih paragrafin 197lart). Pretendimi i tij që, pasi 
e ka ndërtuar shtëpinë në fillim të viteve ‘60, ai ka jetuar aty me familjen 
e tij deri kur ka ikur në qershor të vitit 1992 mbështetet nga disa deklarata 
dëshmitarësh. Së fundi, hartat e Gulistanit, paraqitur nga palët dhe nga Qeveria 
e palës së tretë, tregojnë që në fshat ka varreza. Meqenëse kërkuesi ishte nga 
Gulistani dhe shumë nga të afërmit e tij jetonin aty, është po ashtu e besueshme 
që në varrezat e fshatit ka pasur varre të të afërmve të tij të ndjerë.

257.Prandaj Gjykata pranon që kërkuesi ka pasur “banesë” në Gulistan, nga e cila 
është larguar në mënyrë të pavullnetshme në qershor të vitit 1992. Thelbi i 
ankesës së tij është pikërisht që ai nuk ka pasur mundësi të kthehet që nga 
ajo kohë. Në këto rrethana mungesa e tij e zgjatur nuk mund të konsiderohet 
që e ka ndërprerë lidhjen e tij të vazhdueshme me banesën e tij. Më tej, 
Gjykata e gjen të konstatuar që kërkuesi ka jetuar në Gulistan pjesën më 
të madhe të jetës së tij dhe prandaj duhet të jetë krijuar shumicën lidhjeve 
të tij shoqërore atje. Rrjedhimisht, pamundësia e tij për t’u kthyer në fshat 
gjithashtu ndikon në “jetën e tij private”. Së fundi, Gjykata konsideron që, 
në rrethanat e çështjes, lidhja kulturore dhe fetare e kërkuesit me varret e të 
afërmve të tij të ndjerë në Gulistan mund të hyjë po ashtu brenda nocionit të 
“jetës private dhe familjare”. Në përmbledhje, pamundësia e kërkuesit për 
t’u kthyer në vendbanimin e tij të mëparshëm ndikon në “jetën private dhe 
familjare” dhe “banesën” e tij.

258.Si përfundim, Gjykata e rrëzon kundërshtimin e Qeverisë për sa i përket 
statusit të viktimës së kërkuesit në lidhje me varret e të afërmve të tij dhe 
konsideron që faktet e çështjes hyjnë brenda nocioneve të “jetës private dhe 
familjare” dhe “banesës”. Prandaj Neni 8 gjen zbatim.

2.  Nëse ka pasur shkelje të vazhdueshme të Nenit 8 të Konventës
259.Gjykata i referohet konsideratave të cekura më lart të cilat çuan në gjetjen 

e një shkeljeje të vazhdueshme të Nenit 1 të Protokollit Nr. 1. Ajo ka gjetur 
që për shkak të situatës që mbizotëronte në Gulistan refuzimi i kërkuesit, 
ose çdo civili, i qasjes në fshat i shërbente interesit të mbrojtjes së civilëve 
kundër rreziqeve ekzistuese në atë zonë. Megjithatë, pamundësia e kërkuesit 
për të pasur qasje në pasurinë e tij në Gulistan ndërkohë që Qeveria nuk 
mori asnjë masë alternative për t’ia kthyer të drejtat e tij pronësore ose për 
t’i dhënë atij kompensim për humbjen e gëzimit të tyre, kishte vendosur dhe 
vazhdonte të vendoste një barrë të tepërt mbi të.

260.Të njëjtat konsiderata qëndrojnë edhe në lidhje me ankesën e kërkuesit sipas 
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Nenit 8 të Konventës. Pamundësia e kërkuesit për të pasur qasje në banesën 
e tij dhe në varret e të afërmve të tij në Gulistan pa u marrë asnjë masë 
nga Qeveria për të adresuar të drejtat e tij ose për t’i ofruar atij të paktën 
kompensim për humbjen e gëzimit të tyre, ka vendosur dhe vazhdon të 
vendosë një barrë shproporcionale mbi të.

261.Rrjedhimisht, Gjykata arrin në përfundimin që ka pasur shkelje të 
vazhdueshme të të drejtave të kërkuesit sipas Nenit 8 të Konventës.

VI.  SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 13 TË KONVENTËS
262. Kërkuesi u ankua që ai nuk pati në dispozicion asnjë zgjidhje në lidhje me të 

gjitha ankesat e tij të lartpërmendura. Ai u mbështet në Nenin 13 i cili thotë 
si vijon:
“Çdokush të cilit i janë shkelur të drejtat dhe liritë e përcaktuara në [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.  Parashtrimet e palëve
1.  Kërkuesi

263. Kërkuesi iu referua, së pari, argumenteve të paraqitura në lidhje me shterimin 
e mjeteve vendase. Së dyti, ai argumentoi më me hollësi që përfundimet 
e dobishme lidhur me kriteret e zgjidhjeve efektive në një kontekst të 
krahasueshëm mund të nxirreshin nga praktika gjyqësore e Gjykatës në 
lidhje me pronat greko-qipriote në Qipron veriore.

264. Në çështjen e Xenides-Arestis kundër Turqisë (dec.),(nr. 46347/99, 14 mars 
2005), Gjykata kishte gjetur që zgjidhjet në dispozicion në “TRNC” në 
lidhje me humbjen e qasjes në dhe gëzimit të pronës dhe banesës ishin jo 
efektive mbi disa baza. Në çështjen e mëpasme të Demopulos dhe të Tjerë 
((dec.), cituar lart, §§ 104-129) Gjykata shqyrtoi efektivitetin e zgjidhjeve 
që ishin ndryshuar në ndërkohë. Pas një shqyrtimi të hollësishëm, Gjykata 
u bind që procedurat para Komisionit të Pasurive të Patundshme ofronin 
zgjidhje efektive. Ajo shënoi në mënyrë të veçantë që komisioni në fjalë 
i cili përfshinte dy anëtarë të pavarur ndërkombëtarë kishte katër vjet që 
funksiononte; që ai kishte përmbyllur tetëdhjetepesë aplikime dhe rreth 
treqind kërkesa të tjera ishin në proces; nuk kishte prova që konstatonin se 
procedurat do të zgjasnin për një kohë të paarsyeshme; komisioni kishte 
paguar shuma të konsiderueshme parash për kompensime; kërkesat mund të 
bëheshin gjithashtu për dëme jo materiale, përfshirë aspekte të çdo humbjeje 
të gëzimit të banesës; këmbimi i pronave ishte kryer në disa raste; dhe 
ekzistonte e drejta për të apeluar në gjykatë. Vendimi i Demopulos tregoi 
që Gjykata kishte kërkuar prova substanciale të efektivitetit në praktikë të 
zgjidhjeve të synuara.
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265. Shembuj të tjerë të zgjidhjeve që Gjykata i kishte gjetur efektive në situata 
deri diku të krahasueshme, në lidhje me dëbimin e fshatarëve në Turqinë 
juglindore (shih, Içyer kundër Turqisë (dec.), nr. 18888/02, ECHR 2006-I).

266. Ndryshe nga sa u tha më lart, në çështjen në fjalë zgjidhjet të cilat Qeveria 
pretendonte se ishin efektive nuk përmbushnin asnjë prej këtyre kritereve.

2.  Qeveria përgjegjëse
267.  Qeveria iu referua në thelb parashtrimeve të saj në lidhje me shterimin 

e mjeteve vendase. Ajo u shpreh në mënyrë të veçantë që ligjet e Azerbajxhanit 
mbronin si pronësinë ashtu edhe posedimin e pronës dhe ofronin procedurat e 
duhura që ishin në dispozicion për shtetasit dhe të huajt të cilat i lejonin ata të 
ndërmerrnin veprime në gjykatë në lidhje me çdo humbje ose dëmtim të pësuar 
në territorin e Azerbajxhanit.

3.  Qeveria armene, ndërhyrëse e palës së tretë
268.  Qeveria armene i mbështeti argumentet e parashtruara nga kërkuesi. 

Ajo mbajti qëndrimin që ekzistonte një praktikë administrative në Azerbajxhan 
që ndalonte armenët e dëbuar me forcë, dhe përgjithësisht çdo person me origjinë 
armene, që të ktheheshin ose qoftë edhe të vizitonin Azerbajxhanin.

B.  Vlerësimi i Gjykatës
269.Gjykata tashmë ka gjetur shkelje të vazhdueshme të Nenit 1 të Protokollit 

Nr. 1 dhe Nenit 8 të Konventës. Prandaj ankesat e kërkuesit janë “të 
argumentueshme” për qëllimet e Nenit 13 (shih, për shembull, Doğan dhe të 
Tjerë, cituar lart, § 163).

270. Ankesa e kërkuesit sipas këtij titulli pasqyron në masë të madhe elementet 
e njëjta ose të ngjashme me ato që tashmë janë trajtuar në kontekstin e 
kundërshtimit në lidhje me shterimin e mjeteve vendase. Përveç kësaj 
kërkuesi argumentoi që praktika gjyqësore e Gjykatës përmbante tregues në 
lidhje me kriteret e veçanta që duhet të përmbushnin mjetet e synuara për të 
adresuar shkeljet e të drejtave të refugjatëve ose personave të zhvendosur në 
mënyrë që të ishin efektive.

271.Gjykata përsërit gjetjen e saj të mësipërme që Qeveria përgjegjëse ka 
dështuar në administrimin e barrës së vërtetimit të të qenit në dispozicion 
të një mjeti që mund t’i siguronte zgjidhje kërkuesit në lidhje me ankesat 
e tij sipas Konventës dhe të ofronte perspektivë të arsyeshme suksesi (shih 
paragrafin 119lart).

272. Më tej, Gjykata vëren që gjetjet e saj sipas Nenit 1 të Protokollit Nr. 1 dhe të 
Nenit 8 lart kanë lidhje me dështimin e Shtetit përgjegjës në ndërtimin e një 
mekanizmi që do ta lejonte kërkuesin, dhe të tjerë në situata të krahasueshme, 
që t’i ktheheshin të drejtat e tyre në lidhje me pronën dhe banesën dhe të 
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merrte kompensim për humbjet e pësuara. Prandaj Gjykata percepton një 
lidhje të afërt në çështjen në fjalë mes shkeljeve të gjetura sipas Nenit 1 të 
Protokollit Nr. 1 dhe Nenit 8 të Konventës nga njëra anë dhe kritereve të 
Nenit 13 nga ana tjetër.

273.Si përfundim, Gjykata gjen që nuk ka pasur dhe vazhdon të mos ketë zgjidhje 
efektive në lidhje me shkeljen e të drejtave të kërkuesit sipas Nenit 1 të 
Protokollit Nr. 1 dhe sipas Nenit 8 të Konventës.

274.Rrjedhimisht ka pasur shkelje të vazhdueshme të Nenit 13 të Konventës.

VII.  SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 14 TË KONVENTËS
275.Së fundi, kërkuesi u ankua në lidhje me ankesat e tij të cekura më lart që ai 

kishte qenë objekt diskriminimi për shkak të prejardhjes së tij etnike dhe 
besimit fetar. Ai u mbështet në Nenin 14 të Konventës, i cili thotë si vijon:
“Gëzimi i të drejtave dhe lirive të përcaktuara në [Konventë] duhet të 

sigurohet pa asnjë dallim të bazuar në shkaqe të tilla si seksi, raca, ngjyra, gjuha, 
feja, mendimet politike ose çdo mendim tjetër, origjina kombëtare ose shoqërore, 
përkatësia në një pakicë kombëtare, pasuria, lindja ose çdo status tjetër.”

A.  Parashtrimet e palëve
1.  Kërkuesi

276.Sipas mendimit të kërkuesit trajtimi diskriminues i armenëve përbënte 
një aspekt themelor të çështjes. Ai pohoi që vetëm armenët etnikë ishin 
detyruar me forcë nga ushtria e Azerbajxhanit që të largoheshin nga pronat 
dhe banesat e tyre në kuadër të konfliktit të Nagorno-Karabakh. Ata ende 
nuk kishin mundësi të ktheheshin ose të shfrytëzonin ndonjë prej mjeteve 
efektive. Ndërkohë që azerbajxhanasit e zhvendosur brenda vendit përfitonin 
nga asistenca e Qeverisë, asgjë e këtij lloji nuk ishte bërë për armenët në 
pozicionin e kërkuesit.

2.  Qeveria përgjegjëse
277.Qeveria e refuzoi pretendimin e kërkuesit që ai u ishte nënshtruar masave 

diskriminuese për shkak të prejardhjes së tij etnike ose përkatësisë fetare. Për 
sa i përket kthimit të tij në Gulistan, ajo pohoi që situata e sigurisë në atë zonë 
nuk lejonte praninë e civilëve në zonë. Së fundi, Qeveria pretendoi që ajo 
kishte treguar vullnet të mjaftueshëm politik për të zgjidhur konfliktin në një 
mënyrë e cila do t’u lejonte të gjithë refugjatëve dhe personave të zhvendosur 
brenda vendit të ktheheshin në vendbanimet e tyre të mëparshme.

3.  Qeveria armene, ndërhyrëse e palës së tretë
278.Qeveria armene qe dakord me kërkuesin, duke nënvizuar që ankesa e tij 

duhet të shihej në sfondin e gjerë të konfliktit të Nagorno-Karabakh: vetëm 
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armenët etnikë i ishin nënshtruar dëbimit me forcë nga Azerbajxhani dhe 
refuzimi i të drejtës së kërkuesit për t’u kthyer ishte gjithashtu i lidhur me 
origjinën e tij etnike.

B.  Vlerësimi i Gjykatës
279.Gjykata konsideron që ankesat e kërkuesit sipas Nenit 14 të Konventës në 

thelb janë të njëjta me ankesat të cilat Gjykata tashmë ka shqyrtuar sipas 
Nenit 1 të Protokollit Nr. 1 dhe sipas Neneve 8 dhe 13 të Konventës. Duke 
pasur parasysh gjetjet e saj të shkeljeve në lidhje me këto Nene Gjykata 
konsideron që nuk ngrihet pikë e veçantë sipas Nenit 14 (shih, për shembull, 
Qipro kundër Turqisë, cituar lart, § 199; Xenides-Arestis kundër Turqisë, nr. 
46347/99, § 36, 22 dhjetor 2005; Catan dhe të Tjerë, cituar lart, § 160).

VIII.  ZBATIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS
280.  Neni 41 i Konventës parashikon:

“Kur Gjykata konstaton se ka pasur shkelje të Konventës ose të Protokolleve të saj, dhe 
nëse e drejta e brendshme e Palës së Lartë Kontraktuese të përfshirë lejon vetëm ndreqje të 
pjesshme, Gjykata, kurështë e nevojshme, i akordon shpërblim të drejtë palës së dëmtuar.”

281.Kërkuesi kërkoi pikësëpari rikthimin e pronës së tij, përfshirë të drejtën për 
t’u kthyer në pronën dhe banesën e tij në Gulistan. Më tej, ai sugjeroi që do 
të ishte e përshtatshme që Gjykata t’i tregonte Qeverisë masa të përgjithshme 
sipas Nenit 46 të Konventës. Kërkuesi pretendoi kompensim për dëme 
materiale në shumën totale prej 374.814 euro (EUR). Më tej, ai pretendoi 
dëmshpërblim jo material në shumën totale prej 190.000 EUR. Së fundi, 
ai pretendoi rimbursimin e kostove dhe shpenzimeve të shkaktuara gjatë 
procedurave para Gjykatës.

282. Qeveria i kontestoi këto pretendime.
283.Gjykata, duke pasur parasysh natyrën e jashtëzakonshme të çështjes, 

konsideron që çështja e zbatimit të Nenit 41 nuk është e gatshme për vendim. 
Rrjedhimisht ajo çështje duhet të rezervohet dhe duhet të caktohet procedura 
e mëtejshme, duke pasur parasysh çdo marrëveshje që mund të arrihet mes 
Qeverisë dhe kërkuesit.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA
1.  Rrëzon, pesëmbëdhjetë vota me dy, kundërshtimin paraprak të Qeverisë 

përgjegjëse mbi mos-shterimin e mjeteve vendase;
2.  Vendos, pesëmbëdhjetë vota me dy, që çështjet për të cilat është bërë ankesë 

hyjnë brenda juridiksionit të Republikës së Azerbajxhanit dhe që përgjegjësia 
e Qeverisë përgjegjëse angazhohet sipas Konventës dhe rrëzon kundërshtimin 
paraprak të Qeverisë përgjegjëse në lidhje me mungesën e juridiksionit dhe 
përgjegjësisë;
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3.  Rrëzon, pesëmbëdhjetë vota me dy, kundërshtimin paraprak të Qeverisë 
përgjegjëse që Gjykatës i mungon kompetenca ratione temporis për sa u 
përket ankesave të kërkuesit në lidhje me shtëpinë e tij;

4.  Rrëzon, pesëmbëdhjetë vota me dy, kundërshtimin paraprak të Qeverisë 
përgjegjëse që kërkuesit i mungonte statusi i viktimës për sa u përket ankesave 
të tij në lidhje me varret e të afërmve të tij;

5.  Vendos, pesëmbëdhjetë vota me dy, që ka pasur shkelje të vazhdueshme të 
Nenit 1 të Protokollit Nr. 1 të Konventës;

6.  Vendos, pesëmbëdhjetë vota me dy, që ka pasur shkelje të vazhdueshme të 
Nenit 8 të Konventës;

7.  Vendos, pesëmbëdhjetë vota me dy, që ka pasur shkelje të vazhdueshme të 
Nenit 13 të Konventës;

8.  Vendos, gjashtëmbëdhjetë vota me një, që nuk ngrihet çështje e ndarë sipas 
Nenit 14 të Konventës;

9.  Vendos, pesëmbëdhjetë vota me dy, që pika lidhur me çështjen e zbatimit të 
Nenit 41 nuk është e gatshme për vendim;
e rrjedhimisht,
(a)   e rezervon pikën në fjalë në tërësi;
(b)  fton Qeverinë përgjegjëse dhe kërkuesin të paraqesin, brenda 

dymbëdhjetë muajve duke filluar nga data e njoftimit të këtij vendimi, 
vërejtjet e tyre me shkrim në lidhje me këtë çështje dhe, në mënyrë 
të veçantë, të informojnë Gjykatën për çdo marrëveshje që mund të 
arrijnë;

(c)   rezervon procedurën e mëtejshme dhe i delegon Kryetarit të Gjykatës 
fuqinë për ta rregulluar të njëjtën nëse është e nevojshme.

E bërë në anglisht dhe frëngjisht, dhe e shpallur në seancë publike në 
Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 16 qershor 2015.

 
Michael O’Boyle   Dean Spielmann
Zëvendës Kancelar    Kryetar

Në përputhje me Nenin 45 § 2 të Konventës dhe Nenin 74 § 2 të Rregullores 
së Gjykatës, këtij vendimi i bashkëngjiten mendimet e ndara të mëposhtme:

(a)  mendimin paralel të Gjyqtarit Ziemele;
(b)  mendimin paralel të GjyqtaritYudkivska;
(c)  mendimin pjesërisht pakicë të Gjyqtarit Gyulumyan;
(d)  mendimin pakicë të Gjyqtarit Hajiyev;
(e)  mendimin pakicë të Gjyqtarit Pinto de Albuquerque.                     

 D.S. 
M.O’B.
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OPINION I GJYQTARIT ZIEMELE

1.  Unë pajtohem me rezultatin e rastit dhe me metodologjinë e paraqitur në 
lidhje me detyrimet pozitive. Siç tregohet në mendimin tim të pakicës në 
rastin e Chiragov dhe të tjerët k. Armenisë, unë do të kisha preferuar që të 
shqyrtoheshin edhe obligimet pozitive të Armenisë sipas Konventës.

2.   Rasti në fjalë ngre një çështje tjetër, e cila është e lidhur në mënyrë të qartë në 
konceptin e atribuimit të përgjegjësisë. Pyetja kryesore në mosmarrëveshje 
ka të bëjë me fushën e përgjegjësisë së Azerbajxhanit në kuadër të Konventës 
në Gulistan, që është një fshat në kufiri me Nagorno-Karabakh, ku, kinse, 
Azerbajxhani nuk mund të sigurojë respektimin e të drejtave të njeriut për 
shkak se kjo zonë është bërë një tokë e askujt në funksion e shkëmbimit 
të zjarrit në të dy anët e kufirit. Qeveria argumentoi se ata vetëm mund të 
kenë përgjegjësi për atë zonë të kufizuar në mënyrë efektive një zonë lufte 
dhe referuar nocionin e “përgjegjësi të kufizuar”, të zhvilluar nga Gjykata 
në rastin e Ilaşcu dhe të Tjerët k. Moldavisë dhe Rusisë ([GC], nr. 48787/99, 
ECHR 2004 VII).

3.  Ky është një lloj tjetër i situatës në të cilën konfuzioni që ekziston në 
jurisprudencën e Gjykatës midis juridiksionit dhe përgjegjësisë testet e krijon 
me argumentet përkatëse të Qeverisë e vë Gjykatën në disa vështirësi që nga 
faktet e rastit që janë të tilla se ata kërkojnë që ajo ti referohet në një farë mase 
rastit Ilaşcu në këtë drejtim. Nuk ka asnjë dyshim se Gulistan është brenda 
juridiksionit të Azerbajxhanit, ashtu si Transnistria është brenda juridiksionit 
të Moldavisë. Kjo është një pyetje se Azerbajxhani është në kontroll të 
situatës apo veprimet në terren. Kjo, megjithatë, është një çështje e atribuimit 
të përgjegjësisë dhe jo një nga juridiksioni (për dallim të saktë, shih Ilaşcu, § 
333). Çështja e atribuim është e lidhur me natyrën e detyrimeve.

4.  Unë mendoj se kjo është e saktë të thuhet në rastin Ilaşcu se Moldavia kishte 
detyrime pozitive. Është po aq e saktë të thuhet se Azerbajxhani ka detyrime 
pozitive këtu. Sipas mendimit tim, kjo qasje është më i përshtatme në situata 
të tilla të konfliktit.

5. Gjykata ka deklaruar në të kaluarën se e vetmja kohë kur veprimet ose 
mosveprimet nuk mund t’i atribuohet shtetit, madje edhe aty ku territori në 
fjalë është brenda juridiksionit të tij, janë ato raste në të cilat territori është 
nën pushtimin ushtarak apo nën kontrollin e kryengritësve. Megjithatë, edhe 
atëherë aq sa atribuimi i përgjegjësisë është i përcaktuar, Gjykata duhet të 
shikojë faktet dhe të përcaktojë se cilat veprime të pretenduara ishin nën 
kontrollin e shtetit.
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6.  Për më tepër, unë nuk jam i bindur aspak me deklaratën e Gjykatës sipas 
parimit se nuk ka shtet tjetër që mund të mbajë përgjegjësi Azerbajxhani 
duhet të jetë përgjegjës. Ky nuk është një test ose një parim në përputhje me 
rregullat e përgjegjësisë (shih paragrafët 142 dhe 148). Unë nuk e ndaj në 
deklarata të tilla të thella. Përderisa kjo mund të jetë një qëllimi përfundimtar 
që duhet të arrihet në Evropë, ky nuk është një kriter ligjor mbi bazën e të 
cilit ai ia atribuon përgjegjësinë. Në rastin në fjalë, nuk ka asnjë zonë pa 
mbrojtje, sepse ai është një fshat brenda juridiksionit të Azerbajxhanit dhe 
kjo do të thotë se në parim ky shtet është përgjegjës. Pyetja e vërtetë është të 
cilat detyrime për të cilat po flasim por dhe nëse disa mosveprime mund t’i 
atribuohent Azerbajxhanit.

7.  Në rastin konkret ne kemi aplikantët të cilët kanë humbur shtëpitë e tyre 
dhe nuk mund të riktheheni për shkak të një konflikti të gjatë në këmbë në 
mes të dy vendeve fqinje. Unë nuk kam asnjë dyshim se Azerbajxhani është 
gjithashtu përgjegjës për faktin se nuk ka përmirësim në konfliktin që po 
zhvillohet në kufi. Nuk ka dyshim, por se ajo mund të bëjë më shumë për të 
lejuar Armenët të kthehen në shtëpitë e tyre apo kompensimin e grantit. Këto 
hapa mund edhe të merren në mënyrë të njëanshme dhe ndoshta të jetë një 
mënyrë për të shkuar drejt gjetjes së një zgjidhje për konfliktin nga një kënd 
tjetër. E njëjta gjë është e vërtetë për Armeninë. Të dy shtetet duhet të bien 
dakord së bashku. Duke u mbështetur në detyrimet e tyre të Konventës, ata 
mund të propozojnë zgjidhje të njëanshme për këta njerëz.

8.  Kjo është në bazë të këtij kuptimi që ndajnë konstatimin e Gjykatës se nuk ka 
pasur shkelje të detyrimeve pozitive në lidhje me nenin 1 të protokollit nr.1 
dhe nenit 8. Gjetja e një shkelje të nenit 13 në të vërtetë mund të kuptohet të 
thotë se Azerbajxhani mund të propozojë planin e vet të veprimit. Unë jam 
plotësisht dakord, megjithatë, se ka vend për çdo flasin për “përgjegjësi të 
kufizuar”. Mund të jetë shumë pak se shteti me kompetencë mund të kontrollojë 
apo të siguruar dhe në këtë kuptim mund të flasim për mundësitë e kufizuara 
për ti atribuar veprimet ose mosveprimet të atij shteti, por një herë një formë 
e mosveprimit është atribuar (për shembull, mungesa e kompensimit Skema) 
do të ketë një përgjegjësi nëse këto nuk janë në përputhje me detyrimet.

OPINION I GJYQTARIT YUDKIVSKA

Me pak hezitim, unë kam votuar në favor të gjetjes në shkelje të nenit 1 të 
protokollit nr.1 të Konventës dhe nenit 8 të Konventës, megjithëse në një bazë 
shumë më të kufizuar. 

Dy raste që kanë të bëjnë me konfliktin Nagorno-Karabakut dhe Chiragov 
k. Armenisë dhe Azerbajxhanit, si dhe Sargsyan k. U shqyrtuar njëkohësisht nga 
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Dhoma e Madhe dhe me një metodologji të ngjashme ndjekur në të dy rastet. 
Gjykata kishte detyrën sfiduese për të garantuar një interpretim të kuptueshëm 
të nenit 1 të Konventës në situatat pas konfliktit. Unë jam i bindur, megjithatë, 
se këto raste janë dukshëm të ndryshme në disa aspekte, dhe se shqyrtimi i 
tyre i njëkohshëm ishte mjaft e krijuar, në dëm të një perspektive koherente e 
“juridiksionit”, duke çuar kështu në një rezultat që nuk mund të shihet si një 
i drejtë, domethënë se Azerbajxhani mban përgjegjësi të plotë për shkeljet e 
konstatuara. 

Së pari, është vërtetuar se Gulistan është një fshat në bregun verior të 
lumit Indzachay, ku aplikanti kishte pronën e tij është i vendosur në një “linjë 
të kontaktit” (vijës së parë) në mes të forcave ushtarake të Azerbajxhanit dhe 
atyre që i përkasin separatistëve të “NKR”, veprimet e këtij të fundit duhet ti 
atribuohen Armenisë nga pikëpamja Konventës. Fshati dhe rrethinat e saj janë 
të minuara, dhe shkelje të armëpushimit ndodhin rregullisht, me sa duket nga 
të dyja palët. Përderisa negociatat midis Armenisë dhe Azerbajxhanit nuk kanë 
dhënë ende ndonjë rezultat të rëndësishëm, dhe komuniteti ndërkombëtar mbetet 
i padobishëm për zgjidhjen e konfliktit të gjatë në mes të dy Shteteve anëtare, unë 
nuk arrij të kuptoj se si në rastin konkret mund të atribuojnë të gjithë përgjegjësinë 
për Azerbajxhanin .

Së dyti, në zbatim të jurisprudencën së saj në çështjet e juridiksionit dhe 
kontrollit efektiv, Dhoma e Madhe ka mbajtur parasysh faktin se askush nuk 
mund të qëndrojnë në një zonë të armëpushimit që ndan dy forcat ndërluftuese 
(është e njohur se nuk ka pasur civilë në fshat), dhe qëllimi nga garancitë e 
Konventës për këtë arsye është shumë e ndryshme. Për herë të parë në historinë e 
saj, Gjykata ka pasur për të adresuar çështjen e sigurimit të të drejtave dhe lirive 
të Konventës në një territor krejtësisht të pabanuar. 

Unë më poshtë kam përpunuar pikat e mia të mosmarrëveshjes. 

(1) Përgjegjësia e përbashkët e dy shteteve anëtare
Në rastin konkret paradoksi qëndron në faktin se ajo ndjek përfundimin e 

Gjykatës në Chiragov k. Armenisë “ushtron kontroll efektiv mbi Nagorno-
Karabakh dhe territoret përreth” (shih paragrafin 186 të aktgjykimit Chiragov), 
duke përfshirë, natyrisht, territorin ngjitur në vijën e frontit. Kështu, ajo gjithashtu 
duhet të mbajnë përgjegjësi për rezultatin dëmshëm në rastin Sargsyan dhe, 
rrjedhimisht, të mbajnë një pjesë të përgjegjësisë .

Çështja e përgjegjësisë së përbashkët nuk është e re në këtë Gjykatë, edhe pse 
ka mjaft udhëzime të qarta ende nuk është dhënë. Në rastet e mëparshme shumë 
aplikantë besonin se të drejtat e tyre të Konventës janë shkelur nga shtetet dhe 
kanë dorëzuar aplikimet e tyre në përputhje me rrethanat. Gjykata në këtë mënyrë 
bën pyetje të rëndësishme të disa palëve të interesuara dhe ka pasur mundësinë 
për të përcaktuar shtrirjen e përgjegjësive të secilës Palë Kontraktuese. Kjo është 
bërë në kontekste të ndryshme, të tilla si dëbimi dhe ekstradimit (shih, ndër të 
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tjera, MSS v. Belgjikës dhe Greqisë, dhe Shamayev dhe të tjerët k. Gjeorgjisë dhe 
Rusisë), kujdestarinë e fëmijës (shih, si shembull të fundit, Furman v. Sllovenisë 
dhe Austrisë), mbrojtjen nga trafikimi (shih Rantsev k. Qipros dhe Rusisë), dhe 
kështu me radhë. 

Përgjegjësia e përbashkët lind në mënyrë të qartë në kontekstin e situatave 
pas konfliktit, vendimi historik i Gjykatës në këtë drejtim kan qenë Ilaşcu k. 
Moldavisë dhe Rusisë. Në Ilaşcu, e cila ka dhënë udhëzime në rastet aktuale, 
territori i Transnistria ishte de facto i kontrolluar nga regjimi separatist të mbështetur 
nga rusët, ndërsa mbetet de jure një territorin e Moldavisë. Kjo situatë faktike 
është ndikuar në shpërndarjen e përgjegjësive në mes të Rusisë dhe Moldavisë. 
Raste të tjera si rrjedhojë e konfliktit Transnistrian (Ivanţoc, Catan) janë shqyrtuar në 
të njëjtën mënyrë, pra, nga këndvështrimi i përgjegjësisë së përbashkët i të dyja palëve 
kontraktuese (edhe pse në këto raste, Gjykata gjeti se Moldavia ka shkarkuar detyrimet 
e saj pozitive). Gjykata u quajt më vonë pas për të përcaktuar nivelin e përgjegjësisë 
së Gjeorgjisë dhe Rusisë në lidhje me paraburgimin kinse të paligjshëm të aplikantit 
në Osetinë e Jugut, të qeverisur nga regjimi separatist duket vartëse për autoritetet 
ruse, në rastin e Parastayev k. Rusisë dhe Gjeorgjisë. Rasti i është komunikuar të dyja 
qeverive të paditura, por u tërhoq më vonë pas kërkesës së aplikantit.

Kështu, kur një aplikant sjell kërkesën e tij ose të saj nga të gjitha shtetet 
përgjegjëse, Gjykata ka një mundësi për të shqyrtuar shkallën në të cilën secili 
prej Shteteve të paditur është përgjegjës. Në Ilaşcu Gjykata e bëri të qartë se 
ekzistenca e një regjimi separatist përcakton shtrirjen reduktuar të juridiksionit 
të autoriteteve moldave (kufizuar këtë juridiksion vetëm në detyrimet pozitive); 
Megjithatë, kjo është bërë në funksion të konstatimit të mëtejshëm që Federata 
Ruse ka ushtruar juridiksion mbi atë pjesë të Moldavisë. Në rastin konkret, duke 
u privuar nga mundësia e shqyrtimit të përgjegjësisë së Armenisë për shkeljet e 
pretenduara, Gjykata i atribuon përgjegjësinë e plotë Azerbajxhanit “duke marrë 
parasysh nevojën për të shmangur një vakum në mbrojtjen e Konventës” (shih 
paragrafin 148).

Unë gjej se në rrethanat e çështjes në fjalë, në mungesë të ndonjë pretendim 
ndaj Armenisë, kjo formulë ligjore ishte artificiale dhe ka çuar në përfundime 
të gabuara dhe të padrejta: Azerbajxhani, i cili ka qenë duke u përpjekur për të 
rimarrë kontrollin e saj mbi të gjithë territorin e tij të njohur kufijtë për më shumë 
se njëzet vjet, është gjetur plotësisht përgjegjës për paaftësinë për të krijuar jetën 
normale në Gulistan, i cili është nën zjarr nga “NKR” forcat vartëse në Armeni. 
Përgjegjësi të plotë i atribuohet.

Fakti i thjeshtë se aplikanti, për arsye të dukshme, vendosi për të paraqitur 
një ankesë kundër vetëm një Pale të Lartë Kontraktuese të përfshirë në konflikt 
dhe jo si (si në Ilaşcu apo Parastayev) nuk duhet automatikisht të angazhojë 
përgjegjësi të plotë të Azerbajxhanit, i cili është një shtet viktimë pasi vuante 
pushtimin e një pjese të konsiderueshme të territorit të tij (siç është e qartë nga 
gjykimi Chiragov).
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Nga ana tjetër, edhe pse Gjykata është padyshim në gjendje për të shqyrtuar 
proprio motu çështjen e përgjegjësisë së një shteti që nuk është palë në rastin në 
fjalë, ekzistencën e thjeshtë të një konflikti të gjatë ndërshtetëror duhet të mbajnë 
përgjegjësi të përbashkët. Me sa duket, nuk ka mekanizëm sipas Konventës me të 
cilin për të identifikuar një të pjesë të përgjegjëse të palëve të larta kontraktuese 
pjesërisht ose plotësisht për shkeljet e të drejtave të njeriut u ankua në qoftë se 
një aplikant sjell një ankesë kundër një pjesë jo përgjegjës ose përgjegjës vetëm 
pjesërisht. Megjithatë, ajo do të jetë mashtruese të injorojë përgjegjësinë faktikisht 
kufizuar në mënyrë të qartë të shtetit të paditur; dhe pengesa procedurale nuk 
duhet të kthehet në gabimet materiale.

Disa përfundime mund të nxirren nga praktika e organeve të tjera 
ndërkombëtare. Unë mund të përmend vendimin klasik të GJND në rastin e 
tokave të caktuara të Fosfatit në Nauru, në të cilin GJND-ja është dashur të marri 
në konsideratë një kundërshtim nga Australia duke u bazuar në faktin se Zelanda 
e Re dhe Britania e Madhe, të cilat kanë qenë të përfshira në mënyrë të barabartë, 
nuk ishin palë në procedura. Shteti i paditur besonte se një pretendim mund të 
sjellë vetëm kundër tre shtete së bashku, dhe jo kundër një prej tyre veç e veç. 
GJND-ja konstatoi se “ka treguar se pse një padi të ngritur kundër vetëm një nga 
tre shtete duhet të shpallet e papranueshme në limine litis vetëm për faktin se 
pretendimi të rritur në çështjet e administrimit të territorit, e cila ishte ndarë me 
dy të tjerë Shtetet”. Ai gjeti se Australia ka obligime në kapacitetin e saj si një 
nga tre shteteve të përfshira, dhe kështu vazhdoi për të shqyrtuar përgjegjësinë e 
tij (të pjesshme).

Më tej nuk u pajtua me shtetin e paditur se çdo përfundim në lidhje me 
shkeljen e pretenduar nga Australia e detyrimeve të saj domosdoshmërish do të 
përfshijë një gjetje si për shkarkimin nga dy vendet e tjera të detyrimeve të tyre 
në këtë drejtim (të cilat në fakt ka ndodhur në rastin Sargsyan):

53. gjykatat kombëtare, nga ana e tyre, kanë më shpesh sesa jo fuqia e 
nevojshme për të porositur proprio motu bashkimin e palëve të treta 
që mund të preken nga vendimi; se zgjidhja e bën të mundur për të 
zgjidhur një mosmarrëveshje në praninë e të gjitha palëve të interesuara. 
Por në planin ndërkombëtar, Gjykata nuk ka fuqi të tillë. juridiksioni 
i saj varet pëlqimi i shteteve dhe, rrjedhimisht, Gjykata nuk mund 
të detyrojë një shtet të paraqitet para saj, edhe me anë të ndërhyrjes. 
54. Një shtet, megjithatë, i cili nuk është palë në një rast është i lirë për 
të aplikuar për leje për të ndërhyrë (...) Por, mungesa e një kërkese të 
tillë në asnjë mënyrë nuk pengon Gjykatën nga gjykimi mbi kërkesat e 
paraqitura në të, me kusht që interesat ligjore të shtetit të tretë të cilat 
ndoshta mund të preket nuk formojnë shumë lëndën e vendimit që 
është aplikuar. (...) “

Në mënyrë të ngjashme me rastin konkret nuk ka pasur mundësi procedurale 
të krijimit të asnjë përgjegjëse nga ana e Armenisë, konteksti faktik i rastit 
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duhet të ketë penguar Dhomën e Madhe nga fajësimit i Azerbajxhanit. Në 
vend të kësaj, pikërisht si në Ilaşcu, kemi të bëjmë këtu me qëllim të reduktuar 
të juridiksionit të Azerbajxhanit mbi Gulistan, dhe ndërmarrjen e dhënë në 
Nenin 1 duhet të konsiderohet vetëm në dritën e detyrimeve të saj pozitive. 
Pajtohem plotësisht me Gjyqtarin Bonello, i cili përmendet në mendimin e 
tij të veçantë në gjykimin Al-Skeini se “jurisdictioni rrjedh nga vetë fakti i të 
pasurit aftësinë për të përmbushur detyrimet sipas Konventës (ose për të mos i 
përmbushur ato).”

Pa hapat përkatëse nga ana e Armenisë, të cilat janë në mënyrë të qartë jashtë 
çdo kontrolli të Azerbajxhanit, ky i fundit nuk ka aftësinë për të përmbushur 
detyrimet e saj në Gulistan. Paaftësia e aplikantit për të fituar qasje në pronën e tij 
në këtë fshat u shkaktua nga “forcat armene të mbështetur nga” NKR”, dhe çdo 
përgjegjësitë e të dy shteteve në këtë drejtim janë në harmoni dhe reciprokisht të 
varur. Me fjalë të Shekspirit, “çfarë është e kaluar është prolog”. Situata aktuale 
e aplikantit është rezultat i luftës të gjatë mes dy shteteve anëtare pa zgjidhje për 
problemet e fundit ende po gjenden dhe problemet e reja në zhvillim. Siç shkroi 
gjykatësi Elaraby, u pajtuar me mendimin këshillimor të GJND për Pasojat 
Ligjore të Ndërtimit të një muri në territorin e pushtuar palestinez.

“... Profesioni, pa marrë parasysh kohëzgjatjen e saj, krijon një numër të 
problemeve njerëzore, ligjore dhe politike. Ato që kanë të bëjnë me pushtimin 
zgjatur luftarak, e drejta ndërkombëtare kërkon që “të kryhet një operacion dhe 
të mbajnë në pritje ndërprerjen e konfliktit ... të Drejtave çdo shtet në zonë. . . 
për të jetuar në paqe brenda kufijve të sigurt dhe të njohur të lirë nga kërcënimet 
apo akteve të forcës”... janë të drejta solemne të ndërsjella që i japin rritje të 
detyrimeve ligjore solemne .... Sigurimit nuk mund të arrihet nga njëra palë në 
kurriz të tjetrit. Në të njëjtën mënyrë të drejtat dhe detyrimet përkatëse, të dy palët 
kanë një detyrim reciprok për respektimin dhe të jetë në përputhje me rregullat 
e .... “

Kjo nuk është brenda kapaciteteve të Azerbajxhanit për të ndërprerë në 
mënyrë të njëanshme shkeljen e të drejtave të ankuesit, dhe të dy shtetet kanë 
një detyrim reciprok për të gjetur një zgjidhje. Në fund të fundit, për të imponuar 
përgjegjësi të plotë në një shtet, pjesë të territorit të cilit ka qenë i zënë në mënyrë 
të paligjshme për dekada të tëra, është, sipas mendimit tim, thjesht e gabuar nga 
të dy pikëpamjet legale dhe morale.

(1) Përgjegjësia e dy shteteve anëtare
Në rastin konkret paradoksi qëndron në faktin se ajo ndjek nga përfundimi 

i  Gjykatës në Chiragov se Armenia «ushtron kontroll efektiv mbi Nagorno-
Karabakh dhe territoret përreth» (shih paragrafin 186 të gjykimit Chiragov), duke 
përfshirë, natyrisht, territorin ngjitur në vijën e frontit. Kështu, ajo gjithashtu 
duhet të mbajë përgjegjësi për rezultatin e dëmshëm në rastin Sargsyan dhe, 
rrjedhimisht, të mbajë një pjesë të përgjegjësisë po ashtu.



489

Çështja e përgjegjësisë së përbashkët nuk është e re në këtë Gjykatë, edhe 
pse ka mjaft udhëzime të qarta që ende nuk janë dhënë. Në rastet e mëparshme 
shumë aplikantë besonin se të drejtat e tyre të njohura nga Konventa janë shkelur 
nga shtetet e shumta. Gjykata në këtë mënyrë bën pyetje të rëndësishme të disa 
palëve të interesuara dhe për të pasur mundësinë për të përcaktuar shtrirjen e 
përgjegjësive të secilës palë Kontraktuese. Kjo është bërë në kontekste të 
ndryshme, të tilla si dëbimi dhe ekstradimi (shih, ndër të tjera, MSS v. Belgjikës 
dhe Greqisë, dhe Shamayev dhe të tjerë k. Gjeorgjisë dhe Rusisë), kujdestaria e 
fëmijës (shih, si shembull të fundit, Furman k. Sllovenisë dhe Austrisë), mbrojtja 
nga trafikimi (shih Rantsev k. Qipros dhe Rusisë), dhe kështu me radhë.

Përgjegjësia lind në mënyrë të qartë në kontekstin e situatës pas konfliktit, 
vendimi historik i Gjykatës në këtë drejtim ka qënë Ilaşcu k. Moldavisë dhe Rusisë. 
Në Ilaşcu, e cila ka dhënë udhëzime në rastet aktuale, territori i Transnistrisë ishte 
de facto i kontrolluar nga regjimi separatist i mbështetur nga ruset, ndërsa mbetet 
de jure një territor i Moldavisë. Kjo situatë faktike ndikon në shpërndarjen e 
përgjegjësive në mes të Rusisë dhe Moldavisë.

Raste të tjera si rrjedhojë e konfliktit Transnistrian (Ivanţoc, Catan) janë 
shqyrtuar në të njëjtën mënyrë, pra, nga këndvështrimi i përgjegjësisë së përbashkët 
të të dyja Palëve Kontraktuese (edhe pse në këto raste, Gjykata gjeti se Moldavia 
ka mbushur detyrimet e saj pozitive). Gjykata u thirr më vonë për të përcaktuar 
nivelin e përgjegjësisë së Gjeorgjisë dhe Rusisë në lidhje me paraburgimin gjoja 
të paligjshëm të aplikantit në Osetinë e Jugut, të qeverisur dhe regjimi separatist 
vartës i autoriteteve ruse, në rastin e Parastayev k. Rusisë dhe Gjeorgjisë. Rasti i 
është komunikuar të dyja qeverive të paditura, por u tërhoq më vonë pas kërkesës 
së aplikantit.

Kështu, kur një aplikant sjell kërkesën e tij nga të gjitha shtetet përgjegjëse, 
Gjykata ka një mundësi për të shqyrtuar shkallen në të cilën secili prej Shteteve 
të paditur është përgjegjës. Në Ilaşcu, Gjykata e bëri të qartë se ekzistenca e një 
regjimi separatist ka reduktuar shtrirjen e juridiksionit moldav (ka kufizuar në këtë 
juridiksion të vetëm detyrimet pozitive); Megjithatë, kjo është bërë në funksion 
të konstatimit të mëtejshëm që Federata Ruse ushtron juridiksion mbi atë pjesë 
të Moldavisë. Në rastin konkret, duke u privuar nga mundësia e shqyrtimit të 
përgjegjësisë të Armenisë për shkeljet e ankuara, Gjykata i atribuon përgjegjësinë 
e plotë Azerbajxhanit “duke marrë parasysh nevojën për të shmangur një vakum 
në mbrojtjen e Konventës” (shih paragrafin 148).

Unë vlerësoj se në rrethanat e çështjes në fjalë, në mungesë të ndonjë pretendimi 
ndaj Armenisë, kjo formulë ligjore ishte artificiale dhe çoi në përfundime të 
gabuara dhe të padrejta: Azerbajxhani, i cili ka qënë duke u përpjekur për të 
rimarrë kontrollin e saj mbi të gjithë territorin e tij të njohur të kufijve për më 
shumë se njëzet vjet, është mbajtur plotësisht përgjegjës për paaftësinë për të 
krijuar jetën normale në Gulistan, i cili është nën zjarr nga “NKR” forcat vartëse 
në Armeni. Përgjegjësia e plotë u atribuohet pa atribuim sjelljes të plotë.
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Fakti i thjeshtë se aplikanti, për arsye të dukshme, vendosi për të paraqitur 
një ankesë kundër një Pale të Lartë Kontraktuese të përfshirë në konflikt dhe jo 
të dyjave si (si në Ilaşcu apo Parastayev) nuk duhet automatikisht të angazhojë 
përgjegjësinë e plotë të Azerbajxhanit, i cila është një shtet viktimë që vuante nga 
pushtimi i një pjese të konsiderueshme të territorit të saj (siç është e qartë nga 
gjykimi Chiragov).

Nga ana tjetër, edhe pse Gjykata është padyshim në gjëndje për të shqyrtuar 
proprio motu çështjen e përgjegjësisë së një shteti që nuk është palë në rastin 
në fjalë, ekzistencën e thjeshtë të një konflikti të gjatë ndërshtetëror duhet të 
shkaktojë përgjegjësi të përbashkët. Me sa duket, nuk ka mekanizëm sipas 
Konventës me të cilën duhet identifikuar një Palë Kontraktuese pjesërisht ose 
plotësisht për shkeljet e të drejtave të njeriut të ankuara në qoftë se një aplikant 
sjell një ankesë kundër një pale jo përgjegjëse ose përgjegjëse vetëm pjesërisht. 
Megjithatë, do të ishte e pasaktë të injorojmë përgjegjësinë faktike të kufizuar në 
mënyrë të qartë të shtetit të paditur; dhe pengesa procedurale nuk duhet të kthehet 
në gabime materiale.

Praktika e mirë mund të merret edhe nga praktika e organeve të tjera 
ndërkombëtare. Unë mund të përmend vendimin klasik të GJND në rastin e tokave 
të Fosfatit në Nauru, në të cilin GJND-ja është dashur të marri në konsideratë 
një kundërshtim nga Australia  bazuar në faktin se Zelanda e Re dhe Britania 
e Madhe, të cilat kanë qenë të përfshira në mënyrë të barabartë, nuk ishin palë 
të procedurave. Shteti i paditur besonte se një pretendim mund të sjellë vetëm 
kundër tre shteteve se bashku, dhe jo kundër një prej tyre veç e veç. GJND-ja 
konstatoi se nuk ka arsye “ka treguar se pse një padi e ngritur kundër vetëm një 
nga tre shteteve duhet të shpallet e papranueshme në limine litis vetëm për faktin 
se pretendimi i ngritur ngrinte çështjet e administrimit të territorit, e cila ishte 
ndarë mes dy shtete të tjera”. Ai gjeti se Australia ka obligime në kapacitetin e saj 
si një nga tre shtetet e përfshira, dhe kështu vazhdoi për të shqyrtuar përgjegjësinë 
e tij (të pjesshme).

Më tej nuk u pajtua me shtetin e paditur se çdo përfundim në lidhje me 
shkeljen e pretenduar nga Australia e detyrimeve të tij domosdoshmërish do të 
përfshijë një gjetje si për shkarkimin nga dy vendet e tjera të detyrimeve të tyre 
në këtë drejtim (të cilat në fakt ka ndodhur në rastin Sargsyan):

53.  Gjykatat kombëtare, nga ana e tyre, kanë fuqitë e nevojshme për të 
porositur proprio motu bashkimin e palëve të treta që mund të preken 
nga vendimi i dhënë; se zgjidhja e bën të mundur për të zgjidhur një 
mosmarrëveshje në praninë e të gjitha palëve të interesuara. Por në 
planin ndërkombëtar, Gjykata nuk ka fuqi të tillë. Juridiksioni i saj 
varet nga pëlqimi i shteteve dhe, rrjedhimisht, Gjykata nuk mund të 
detyrojë një shtet të paraqitet para saj, edhe me anë të ndërhyrjes.

54.  Një shtet, megjithatë, i cili nuk është palë në një rast është i lirë për 
të aplikuar për leje për të ndërhyrë (...) Por, mungesa e një kërkese të 
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tillë në asnjë mënyrë nuk pengon Gjykaten nga gjykimi mbi kërkesat e 
paraqitura me të, me kusht që interesat ligjore të shtetit të tretë të cilat 
ndoshta mund të preken nuk formojnë shumë lëndën e vendimit që 
është aplikuar. (...) “

Ndërsa në rastin konkret nuk ka pasur mundësi procedurale të krijimit asnjë 
përgjegjësie nga ana e Armenisë, konteksti faktik i rastit duhet të ketë penguar 
Dhomën e Madhe nga hedhja e fajit të gjithin Azerbajxhanit. Në vend të kësaj, 
pikërisht si në Ilaşcu, kemi të bëjmë këtu me qëllim të reduktuar të juridiksionit 
të Azerbajxhanit mbi Gulistan, dhe ndërmarrjen e dhënë në Nenin 1 duhet të 
konsiderohet vetëm në dritën e detyrimeve të saj pozitive.

Pajtohem plotësisht me mendimin e gjyqtarit Bonello, i cili përmendet në 
mendimin e tij të veçantë në gjykimin Al-Skeini se “juridiksioni rrjedh nga vetë 
fakti i të pasurit aftësinë për të përmbushur [detyrimet sipas Konventes] (ose për 
mos përmbushur ato).”

Pa hapat përkatës nga ana e Armenisë, të cilat janë në mënyrë të qartë jashtë 
çdo kontrolli të Azerbajxhanit, ky i fundit nuk ka aftësinë për të përmbushur 
detyrimet e tij në Gulistan. Paaftësia e aplikantit për të fituar qasje në pronën 
e tij në këtë fshat u shkaktua nga forcat e NKR të mbështetura nga Armenia, 
dhe përgjegjësitë e dy shteteve në këtë vijë vijnë bashkë të lidhura me njera 
tjetren. Me fjalë të Shekspirit, “çfarë është e kaluar është prolog”. Situata aktuale 
e aplikantit është rezultat i luftës së gjatë mes dy shteteve anëtare pa zgjidhje 
për problemet e fundit që ende po gjenden dhe problemet e reja në zhvillim. 
Siç shkroi gjykatësi Elaraby, u pajtua me mendimin këshillimore të GJND për 
pasojat ligjore të ndërtimit të një muri në territorin e pushtuar palestinez:

“... Okupacioni, pa marrë parasysh kohëzgjatjen e tij, krijon një numër të 
problemesh njerëzore, ligjore dhe politike, që kanë të bëjnë me pushtimin zgjatur 
luftarak, e drejta ndërkombëtare kërkon që “të kryhet një operacion që mban në 
pritje ndërprerjen e konfliktit ... çdo shtet në zonë. . . për të jetuar në paqe brenda 
kufijve të sigurt dhe të njohur të lirë nga kërcënimet apo akteve të forcës”... 
janë të drejta solemne e ndërsjella që i japin rritje të detyrimeve ligjore solemne 
.... Siguria nuk mund të arrihet nga njëra palë në kurriz të tjetrës. Në të njëjtën 
mënyrë të drejtat dhe detyrimet përkatëse, të dy palëve kanë një detyrim reciprok 
për të respektuar rigorozisht dhe të jetë në përputhje me rregullat e .... “

Kjo nuk është brenda fuqisë së Azerbajxhanit për të ndërprerë në mënyrë të 
njëanshme shkeljen e të drejtave të ankuesit, dhe të dy shtetet kanë një detyrim 
reciprok për të gjetur një zgjidhje. Në fund të fundit, për të imponuar përgjegjësi 
të plotë në një shtet, pjesët e territorit të cilit kanë qenë zënë në mënyrë të 
paligjshme për dekada të tëra, është, sipas mendimit tim, thjesht e gabuar nga ana 
legale dhe morale.
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(2)”Kontrolli efektiv”

Shumica ka gjetur se Qeveria e Azerbajxhanit ka juridiksion të plotë mbi 
Gulistan edhe pse ata “mund të hasin vështirësi në nivel praktik në ushtrimin 
e autoritetit të tyre” (shih paragrafin 150). Përveç çështjes së lartpërmendur 
të bashkëpërgjegjësisë, lind një pyetje në lidhje me mënyrën se si ne duhet të 
kuptojmë termin “juridiksionin” në kontekstin e vendit të zbrazët, ose territor 
thjesht pabanuar. Unë nuk mund të mos përmend gjykatësin Loucaides, i cili i 
dha përkufizimin e mëposhtëm në mendimin e tij të veçantë në rastin Assanidze: 
“Në vlerësimin tim” juridiksion “do të thotë autoritet aktual, që do të thotë 
mundësi e vendosjes së vullnetit të shtetit mbi çdo person, qoftë në territorin e 
Palës së Lartë Kontraktuese ose jashtë këtij territori” (theksimi i shtuar).

Prandaj, çështja e mundësisë, edhe një territori, të imponuar vullnetin e 
shtetit mbi një person është në qendër të përcaktuar juridiksion. Në këtë drejtim, 
nga një perspektivë e shqyrtimit gjyqësor, rasti në fjalë është unik. Siç thashë më 
parë, për herë të parë kjo Gjykatë ka të bëjë me çështjen e kontrollit efektiv mbi 
një territor në të cilin nuk ka një në të cilin vullneti i Shtetit mund të imponohet. 
Siç bëri jehonë nga gjykatësi Bonello sipas mendimit të lartpërmendur të veçantë 
në Al-Skeini jurisdistion do të thotë dhe jo më shumë se “autoritet mbi “dhe”. 
Në lidhje me detyrimet e Konventës, juridiksioni ... duhej të jetë funksional”. 
Përderisa në Chiragov k. Armenisë Gjykata shqyrtoi një situatë mjaft standarde 
të pushtimit të paligjshëm të një rrethi populluar (Lachin) nga regjimi separatist 
të mbështetur nga Armenia (e cila është pikërisht arsyeja pse në atë gjykim 
Gjykata iu referua rregulloreve përkatëse  e pikërisht Konventës së Gjenevës dhe 
Hagës në occupatio bellica), këtu ne nuk mund të diskutojmë “kontroll efektiv të 
territorit përkatës dhe banorët e tij” çdo shtet që nga viti nuk ka pasur banorë në të 
gjitha në Gulistan që nga viti 1994, kështu që nuk ka mundësi të një juridiksioni 
“funksionale”.

Dikush mund të përdori pushtet, në çdo kuptim të fjalës, mbi territorin i cili 
shtrihet në dyja anët e vijës së frontit, i rrethuar nga forcat e armatosura nga të 
dyja anët e minuara rëndë dhe të cilat, për pasojë, askush nuk mund edhe të hyjë?

Instrumentet e të drejtave të njeriut janë duke defininuar se: duhet të ketë 
një person për të gëzuar të drejtat e garantuara nga Konventa, dhe Palët e Larta 
Kontraktuese që i sigurojnë këto të drejta dhe liri për të gjithë brenda juridiksionit 
të tyre.

Jurisprudenca mëparshme përmendur në gjykimin aktual Ilaşcu dhe 
Assanidze nuk është, sipas mendimit tim, automatikisht e zbatueshme në situatën 
e tanishme: një vend i zbrazët nuk mund të ketë dhe nuk kërkon të njëjtin nivel 
të kontrollit efektiv si një zonë të banuar. Gjykimi i pranuar, në parim, se rasti 
i pranishëm ishte i ndryshëm (shih paragrafin 142, fjalia e parë), por megjithatë 
sugjeruan se ajo ishte për të treguar se një shtet tjetër e ka “kontroll efektiv”. 
Më vjen keq që Dhoma e Madhe nuk kishte guximin për të pranuar që kemi 



493

të bëjnë me një situatë sui generis në të cilën mungesa e “kontrollit efektiv” të 
ndonjë fuqie pushtuese mbi Gulistan nuk do të thotë në mënyrë të pashmangshme 
se Azerbajxhani ushtron kontroll efektiv mbi zonën e diskutueshme. Nuk ka 
precedentë të ngjashëm, për njohuritë e mia, që mund të gjenden në praktikën 
tonë gjyqësore.

Askush nuk do të kundërshtojë se Azerbajxhani ka juridiksion mbi territorin e 
vet të njohur ndërkombëtarisht, duke përfshirë Gulistan; mosmarrëveshja këtu ka 
të bëjë me fushëveprimin e këtij juridiksioni. Në paragrafin 144 gjykimi i referohet 
nenit 42 të Rregullores së Hagës, sipas të cilit territori konsiderohet i pushtuar, 
kur ajo është e vendosur aktualisht nën autoritetin e një ushtrie armiqësore, dhe 
autoriteti i tillë është krijuar dhe mund të ushtrohet. Duke u bazuar në materialin 
në zotërim të tij, Gjykata arriti në përfundimin se Gulistan nuk u pushtua nga ose 
nën kontrollin efektiv të forcave të huaja. Unë mund të pajtohem me këtë, por një 
test i ngjashëm duhet të aplikohet kur ne kemi për të vlerësuar nëse kishte apo jo 
Azerbaxhani juridiksion të plotë dhe operacional mbi këtë territor.

Termi “kontroll efektiv” është zhvilluar në të drejtën ndërkombëtare për të 
përshkruar rrethanat dhe kushtet për përcaktimin e ekzistencës së një profesioni. 
Ajo vlerëson ushtrimin e autoritetit në një territor. Kështu ajo është një provë që 
i atribuiohet e sjelljes.

Një numër i vendimeve të gjykatave ndërkombëtare kanë theksuar (në 
kontekstin e pushtimit) këtë lidhje midis “kontroll efektiv” dhe mundësinë e 
ushtrimit të autoritetit faktik mbi një fushë të caktuar. Kjo është theksuar edhe 
në literaturën juridike se “shkalla e kontrollit efektiv të nevojshëm mund të varet 
në terren, nga dendësia e popullsisë dhe një pjesë e konsideratave të tjera”. Në 
mënyrë të qartë, ne nuk mund të flasim për të njëjtën shkallë “kontrolli efektiv” 
në zonat e banuara, si në ato të pabanuara, dhe asnjë autoritet aktual mbi Gulistan 
është ose mund të ushtrohet nga Azerbajxhani në mungesë të popullsisë.

Siç sugjerohet nga Lord Brown në rastin Al-Skeini “... përveç kur një shtet me 
të vërtetë nuk ka në kontroll efektiv një territor, ajo nuk mund të shpresojnë për 
të siguruar të drejtat e Konventës brenda atij territori ... Sipas këtyre metodave, 
testin për territorin kontrolli duhet të përfshijë një kapacitet për të ushtruar 
autoritet publik, për shkak se ajo është vetëm në rrethana të tilla që shteti në fakt 
do të jetë në gjendje të përmbushë detyrimet e saj në KEDNJ. Me fjalë të tjera, 
Konventa nuk mund të jetë e zbatueshme në kuptim të përgjithësuar, kur shteti 
nuk gëzon autoritet të tillë, pasi detyrimet që përmban në pjesën presupozon 
gëzimin të tillë “.

Prandaj, unë e gjej të vështirë për të aplikuar, në rrethanat e veçanta të rastit 
aktual, jurisprudencën e mëparshme në Ilaşcu dhe Catan, siç sugjerohet në 
paragrafin 148, për efekt se sa kohë që nuk është vendosur se Gulistan është zënë 
nga një Shtet tjetër, Azerbaijan ushtron kontroll të plotë mbi të.

Kuptoj preokupimin e Gjykatës me idenë se ka zona të mbrojtjes së kufizuar 
që duhet të pranohen brenda hapësirës ligjore të Konventës. Kjo është një ecje e 



494

gjatë në këmbë si nga Gjykata dhe nga Këshilli i Evropës që ka de facto vrimat e 
zeza që janë lejuar të ekzistojnë në Evropë. Megjithatë, unë këtë vendim gjyqësor 
e gjej të jetë iluzion, dhe ne duhet të pranojmë se këto “vrimat e zeza” ekzistojnë 
Transnistria, Abkhazia, Osetia e Jugut, Nagorno-Karabakh, për të përmendur 
vetëm disa. Për më tepër, në një vendim relativisht të kohëve të fundit në rastin 
e Azemi k. Serbisë Gjykata pranoi se zona të tilla mund të ekzistojnë de jure 
pasi Kosova shpalli pavarësinë e saj”, ka ekzistuar kufizimet objektive të cilat 
kanë penguar Serbinë nga sigurimi i të drejtave dhe lirive në Kosovë”. Gjykata 
nuk ishte në gjendje “pikë për çdo detyrim pozitiv që shteti i paditur kishte ndaj 
aplikantit”, i cili u ankua në lidhje me moszbatimin e një vendimi në favor të tij. 
Pasi që Kosova nuk është palë e Konventës, kjo do të duket se ajo përbën një 
“zonë të kufizuar të mbrojtjes” në kuptimin e Konventës.

Më tej, në vendimin e Stephens k. Qipros, Turqisë dhe Kombeve të Bashkuara, 
në të cilën aplikanti u ankua për mohim të vazhdueshëm të qasjes në shtëpinë e 
stij, e cila ishte e vendosur në zonën tampon në Nikosias, i kontrolluar nga forcat 
e OKB-së, Gjykata lehtësisht e refuzoi kërkesën si të qenit ratione personae, 
pasi që as Turqia, as Qiproja nuk kishte juridiksion mbi zonën tampon, duke 
pranuar ekzistencën e një më shumë “vrimë e zezë” në Evropë (me këtë rast të 
kësaj, zona përbëhej nga pesë fshatra ku rreth 8,000 njerëz jetojnë ose punojnë). 
Gulistan, duke mos qenë “zonë tampon “, zyrtare me apo pa praninë e 
paqeruajtësve, megjithatë mbetet, siç përshkruhet në aktgjykim “vijë e frontit në 
mes të Azerbaijani dhe forcave  të “NKR”. Nuk do të ketë asgjë të keqe që duke 
pranuar se kjo është një fushë për “mbrojtjen e kufizuar”. Në fakt, ne nuk po 
flasim për një kufizim të të drejtave; ka vetëm qenie njerëzore që jetojnë në këtë 
zonë e gëzojnë të drejtat e garantuara nga Konventa, kështu që nuk ka ndërhyrje 
në këto të drejta. Natyrisht, njerëzit në një situatë të ngjashme me atë të kërkuesit 
mund të kërkojë të drejtave dhe interesave të caktuara, por këto të drejta mund të 
lidhen vetëm me detyrimet pozitive të shtetit.

Kështu gjej përfundimin në paragrafin 150, sipas të cilit “situata në rrezik 
në rastin në fjalë është më e ngjashme me situatën në Assanidze”, të habitshme 
gabuar. Në këtë rast qeveria gjeorgjiane ka hasur në vështirësi në një nivel praktik 
në ushtrimin e autoritetit të saj mbi Republikën Autonome Ajarian, e cila ishte 
e banuar ndryshe dhe plotësisht operacionale. Në kundërshtim me këtë situatë, 
siç është përmendur, Gulistan ka mbetur një territor i pabanuar që prej 1994. Si 
pasojë, edhe pse nga pikëpamja ligjore Azerbajxhani ka juridiksion mbi të, në 
aspektin praktik ky juridiksion është e kufizuar në mënyrë të konsiderueshme, siç 
është thënë më parë, i përbërë nga vetëm detyrime pozitive. Në të vërtetë, kjo është 
konfirmuar në mënyrë implicite nga Dhoma e Madhe në paragrafin 226, sipas të 
cilit “Gjykata e konsiderojnë të përshtatshme për të shqyrtuar ankesën e aplikantit 
me qëllim që të përcaktohet nëse pala ka përmbushur detyrimet e saj pozitive”. 
Pra, çfarë mund të pritet nga Azerbajxhani nga pikëpamja e detyrimeve pozitive 
në këtë rast?
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Në Ilaşcu Gjykata konstatoi, në lidhje me përgjegjësinë moldave në bazë 
të Konventës, se kishte për të përcaktuar nëse “masat e marra në fakt ishin të 
përshtatshme dhe të mjaftueshme në rastin konkret. Kur ballafaqohen me një 
dështim të pjesshëm apo të plotë për të vepruar, detyra e Gjykatës është për të 
përcaktuar se deri në çfarë mase një përpjekje minimale ishte gjithsesi e mundur 
dhe nëse ajo duhet të ishte bërë”.

Unë besoj se Azerbajxhani dhe Armenia, kanë përgjegjësi të ndarë për 
paaftësinë e zgjatur të aplikantit për të gëzuar të drejtat e garantuara nga 
Konventa. Deri në negociatat e paqes për të arritur një rezultat të rëndësishëm, 
status quo-ja ushtarake në Gulistan do të ruhet. Ironikisht, ndërsa Gjykata pranon 
juridiksion të plotë Azerbajxhani kryen disa veprime mbi Gulistan nga ana e saj 
për t’i dhënë fund shkeljeve të vazhdueshme të të drejtave të ankuesit, është e 
qartë se çdo aktivitet në fshat nga ana e shtetit të paditur, dhe çdo përpjekje për 
rivendosje kontrolli e tij mbi fshat, mund të kërcënojnë ruajtjen e armëpushimit 
dhe të rrezikojë negociatat e paqes.

Megjithatë, duke pasur parasysh se aplikanti ka qenë prej kohësh në gjendje 
për të fituar qasje në pronën e tij, disa përpjekje minimale për të siguruar 
kompensim duhet të priten nga Azerbajxhani. Që, siç mund të shihet nga rastet 
materiale, shteti i paditur nuk ka bërë ndonjë përpjekje domethënëse për të 
shqyrtuar edhe mundësinë e kompensimit për armenët e zhvendosur për shkak 
të mungesës së aksesit në pronën e tyre, prandaj kam votuar për një shkelje të 
obligimeve pozitive në këtë rast.

OPINIONI I GJYQTARIT GYULUMYAN

1.  Jam dakord me arsyetimin e Gjykatës në disa pjesë të gjykimit, jam gjithashtu 
dakord me konkluzionet e shumicës duke gjetur shkelje të nenit 1 të protokollit 
nr.1 të Konventës dhe nenit 8 dhe 13 të Konventës. Më vjen keq që nuk duhet 
të pajtohen, me vendimin e Gjykatës për të mos shqyrtuar Neni 14 veç e 
veç. Unë besoj fuqimisht se Gjykata duhet të kishte arritur në konkluzionin e 
kundërt dhe gjeti shkelje të nenit 14, për arsyet si më poshtë.

2.  Gjykata gjeti në paragrafin 279 të vendimit se kërkesat e ankuesit sipas nenit 
14 të Konventës dhe arriti në thelb në të njëjtat ankesa tashmë të shqyrtuara 
nga Gjykata sipas nenit 1 të protokollit nr.1 dhe në bazë të neneve 8 dhe 13 të 
Konventës, dhe për këtë arsye konsiderohet se nuk ka çështje më vete u ngrit 
në bazë të nenit 14 të Konventës.

3.   Në shikim të parë kjo qasje duket për të ndjekur jurisprudencën e mëparshme 
të Gjykatës dhe në veçanti qasjen e Gjykatës në Qipro k. Turqisë, Ksenides-
Arestis k. Turqisë, dhe Catan dhe të tjerët kundër Moldavisë dhe Rusisë.
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4.   Çështja këtu, megjithatë, është se ndërsa në rastet e sipërpërmendura 
vendosja e juridiksionit të shtetit të paditur ishte një gur themeli i arsyetimit 
të Gjykatës, në rastin konkret çështja e juridiksionit ekstraterritorial nuk u 
ngrit. Me fjalë të tjera, në atë kohë, Republika e Azerbajxhanit ka ushtruar 
juridiksion pakushtëzuar sovran mbi territoret, që e bën këtë rast të ndryshëm 
nga Qipro k. Turqisë dhe raste të tjera.

5.  Dështimi i Gjykatës për të bërë dallimin rastin aktual nga të tjerët, dhe 
dështimi i konsekuent për të ngritur një çështje të veçantë në bazë të nenit 
14 të Konventës, me sa duket rrjedhin nga mungesa e saj e pasur parasysh 
faktin se shteti i paditur ka zhvendosur me forcë qytetarët e vet nga këto 
territore në bazë të përkatësisë së tyre etnike. Është me vend të përmendet se 
shteti i paditur nuk nënshtrohen qytetarët etnike azerbajxhanas për trajtim të 
ngjashëm.

6.  Në këto rrethana nuk është e arsyeshme të supozojmë se shpjegimi i Gjykatës 
që të dallojnë në mes të këtyre dy situatave është ngurrimi i tij për të 
paguar vëmendjen e duhur sfond politiko historik me rastin, i cili vërteton 
konstatimin e trajtimit diskriminues nga shteti i paditur e mijëra njerëzve në 
bazë të përkatësisë së tyre etnike.

7.  Nagorno-Karabakh (në armenisht, Artsakh) është e vendosur në zonën 
verilindore të malësisë armene. Që nga kohët e lashta, ajo ka qenë një krahinë 
e Armenisë dhe të populluar kryesisht nga armenë etnikë. Dëshmi e qartë e 
kësaj qëndron në faktin se ka mijëra monumente të krishterë armene, disa 
prej të cilave datojnë deri në shekullin e 4 pas Krishtit, dhe në referenca të 
rajonit në veprat e Straboni, Ptolemeu, Plutarku, Dion Cassius, dhe të tjerët.

8.  Pas 387 AD Armenia u nda mes Bizantit dhe Persisë. Pjesa Lindore 
Transcaucasia, duke përfshirë Nagorno-Karabakh, ra nën sundimin pers. Kjo 
nuk ka ndikuar kufijtë etnike të rajonit, e cila mbeti e njëjtë gjatë shekujve. 
Kështu, ajo ka vazhduar të mbetet e banuar nga armenët.

9. Në 1805 territori historik i Artsakh u emërua artificialisht “Khatani e 
Karabakut”. Së bashku me shumë zona në Transcaucasinë Lindore, u 
aneksua në Perandorinë Ruse nëpërmjet Traktateve të Gulistan (1813) dhe 
Turkmenchay (1828), të cilat janë nënshkruar në mes Rusisë dhe të Persisë.

10. Pas rënies së Perandorisë Ruse, e cila rezultoi në një marrëveshje të re të 
formuar kohët e fundit shtetet në Kaukaz, Karabakh u bë një teatër të luftës. 
Byroja e Partisë Komuniste Ruse të Kaukazit pas dhjetorit 1920 Rezolutën 
e Lidhjes së Kombeve. Ajo refuzoi të pranojë një referendum popullor si një 
mekanizëm për përcaktimin e kufijve mes Armenisë dhe Azerbajxhanit. Nën 
presionin e menjëhershëm nga Stalini, u mor vendimi për të ndarë popullsinë 
Armenishtfolëse të Nagorni Karabahut dhe Nakhichevan nga Armenia me 
forcë. Më 5 korrik 1921 Kaukazi Byroja e Partisë Komuniste Ruse miratoi një 
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vendim politik për të aneksuar Nagorno-Karabakh në Azerbajxhan sovjetike.
11. Trajtimi diskriminues që aplikantët kanë hasur në këtë rast mund të cilësohet 

si i pahasur më parë. Duke përfituar nga konflikti i pazgjidhur i punëve në 
vijim Luftës së Parë Botërore dhe rënies së Perandorisë Ruse, dhe në vazhdim 
të politikës së saj të gjenocidit Armen (1915), forcat turke bashkuan armët me 
të njësitë ushtarake azere nga 1918 në 1920 dhe vazhdoi një plaçkitje duke 
shkatërruar qindra fshatra armene. Më 28 mars 1920 Shushi (kryeqyteti i 
zonës), është djegur dhe plaçkitur dhe popullata e tij armene është asgjësuar.

12. Gjatë gjithë historisë së saj sovjetike dhe me gjithë thirrjet nga bashkësia 
ndërkombëtare, Bashkimi Sovjetik dhe Azerbajxhani refuzuan apelin e 
komunitetit të Nagorno Karabah-ut për vetëvendosje. Çdo përpjekje për të 
diskutuar mosmarrëveshjen në një mënyrë të civilizuar çoi dhunën në rritje, 
bllokada ekonomike dhe mospërfillje masive të të drejtave të popullsisë 
armen-e. Masakrat dhe vrasjet masive të armenëve ndodhur qindra kilometra 
larg nga Republika e Nagorno-Karabakut (që NKR) si sulme ishin të organizuar 
në qytete të ndryshme të Azerbajxhanit: Sumgait, Baku, Kirovabad, dhe më 
vonë të gjithë Azerbajxhanit. Kjo dhunë u pasua nga 1991-1994 Azeri nxitur 
luftë NKR, e cila rezultoi në mijëra viktima dhe shkatërroi rreth 80% të 
ekonomisë Nagorno-Karabakh-ut.

13. Zhvendosja dhe masakrat e armenëve etnikë nga Azeri nga njësitë ushtarake 
sovjetike u bë edhe më e dhunshme pas 10 dhjetor 1991, kur, në referendum, 
shumica dërrmuese e popullsisë së Nagorno Karabak votuan në favor të 
pavarësisë së saj nga Azerbajxhani. Duhet përmendur se pavarësia është 
shpallur në përputhje me legjislacionin ekzistues BRSS në atë kohë, 
domethënë “Rregulloren e pyetjeve në lidhje me një republikë bashkimit 
shkëputje nga BRSS” (3 prill 1990). Ky ligj rregullohet e drejta e rajoneve 
autonome kombëtare për të përcaktuar në mënyrë të pavarur statusin e tyre 
ligjor, kur një republikë u nda nga BRSS.

14.Përdorimi i armëve dhe materialeve të luftës të Ushtrisë të Bashkimit 
Sovjetik që ishte me seli në territorin e saj, dhe gjithashtu edhe Azerbajxhani 
u angazhua në veprime ushtarake në shkallë të gjerë kundër popullit të 
Nagorno-Karabakut. Gjatë operacionit “Unaza”, e cila është kryer nga forcat 
Azere dhe sovjetike, popullsia e njëzet e katër fshatrave armene i është 
nënshtruar deportimit, brenda një periudhe tre javore. Në verën e vitit 1992, 
vetëm gjashtë muaj pas referendumit në favor të pavarësisë, Azerbajxhani ka 
vendosur rreth 50% të territorit NKR nën pushtimin e tij ushtarakë.

15. Ka pasur raste kur pothuajse 60% e territorit të Nagorno Karabak u pushtua. 
Kryeqyteti i Stepanakert dhe fusha të tjera të banimit i janë nënshtruar 
pothuajse vazhdimisht sulmeve masive nga ajëri dhe bombardimeve me 
artileri.
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16.Që nga ditët e para të ofensivës ushtarake nga Azerbajxhani, shumë organizma 
ndërkombëtare, duke përfshirë edhe Parlamentin e BE-së dhe Kongresit 
Amerikan, kanë qenë të angazhuar në mënyrë aktive në përpjekjet për 
të gjetur një zgjidhje për konfliktin e Nagorno Karabakut. Dokumentet e 
miratuara nga organizatat ndërkombëtare i referohen në shumicën e rasteve 
për zhvendosjen, torturat dhe vrasjet e armenëve etnikë nga forcat azere. Kjo 
dëshmi vërteton përtej dyshimit të arsyeshëm se veprimet nga Azerbajxhani 
çuan në diskriminimin dhe spastrimit etnik të armenëve jo vetëm në Nagorni 
Karabak, por edhe në qytete të tjera të mëdha të Azerbajxhanit, ku armenët 
historikisht kanë qenë përfaqësuar në një përqindje të konsiderueshme të 
popullsisë.

17. Kështu, më 7 korrik 1988 Parlamenti Evropian miratoi një rezolutë që dënon 
masakrat në Sumgait duke iu referuar ngjarjeve tragjike të shkurtit 1988. 
Rezoluta ka pranuar përkeqësimin e situatës politike që kërcënonte sigurinë e 
armenëve që jetojnë në Azerbajxhan dhe dënon dhunën kundër demonstruesve 
armenë. Ajo gjithashtu u bën thirrje autoriteteve sovjetike për të garantuar 
sigurinë e 500.000 armenëve që jetojnë në Azerbajxhan dhe për të siguruar se 
ato që gjenden fajtor për nxitur ose marrë pjesë në masakrat kundër armenëve 
të dënohen sipas ligjeve sovjetike. Më 18 janar 1990 Parlamenti i BE-së 
miratoi një rezolutë që bën thirrje për heqjen e menjëhershme të bllokadës të 
vendosur mbi Armeninë dhe Nagorni Karabak.

18. Në vitin 1989 Senati amerikan miratoi një rezolutë duke theksuar mbështetjen 
e Amerikës për të drejtat themelore dhe aspiratat e popullit të Nagorni 
Karabak, dhe për një zgjidhje paqësore dhe të drejtë të mosmarrëveshjes mbi 
Nagorno-Karabakh në mënyrë specifike (S.J. Res. 178).

19. Seksioni 907 i Aktit për Lirinë në Shtetet e Bashkuara i 24 tetor 1992 ndalon 
çdo lloj ndihme të drejtpërdrejtë të Shteteve të Bashkuara për qeverinë 
Azerbajxhanit, vetëm Republika e ish-Bashkimit Sovjetik ku ndihma është e 
ndaluar, derisa “Qeveria e Azerbajxhanit të ndërpresë të gjitha bllokadat dhe 
përdorime të tjera fyese e forcës kundër Armenisë dhe Nagorno-Karabakh.”

20. Azerbajxhani ka injoruar kërkesat për ndërprerjen e sulmeve fyese dhe ka 
vazhduar bombardimet dhe sulmet në Nagorni Karabak. Nuk mund të ketë 
asnjë dyshim se qëllimi i tyre ishte dhe mbetet spastrimi etnik i territorit të 
Nagorno Karabakut. Po citoj vetëm një ilustrim nga burime azere të cilat 
citojnë pikë për pikë një deklaratë të ish presidentit azerbajxhanas: “Në 
mënyrë që të ruajë integritetin territorial të Azerbajxhanit, kemi kushtuar 
shumë vëmendje Karabakut. Sigurisht disa dilettantes më kanë fajësuar mua 
për këtë. Unë e bëra këtë në radhë të parë për shkak Nagorno Karabakh është 
dashur të jetë i banuar nga popullata Azerbajxhanit dhe së dyti, në mënyrë që 
të mos u japim armenëve një mundësi për të ngritur këtë pyetje”. Kjo është 
nga adresa e dhënë nga H. Alijev, Presidenti i Azerbajxhanit, më 24 janar 
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2001, gjatë seancave parlamentare për zgjidhjen e konfliktit. 
21. Vëzhgimet kanë konstatuar diskriminim të vazhdueshëm etnik ndaj armenëve 

nga Azerbajxhani, pas ratifikimit të Konventës ka qenë gjithashtu i njohur 
nga Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit Racor (CERD përfundimtar 
Azerbaixhan, UN Doc CERD/C/AZE/CO/4 (14 prill 2005), Komisioni 
Evropian kundër Racizmit dhe Intolerancës (ECRI) i Këshillit të Evropës në 
të tre raportet e tij në Azerbajxhan (miratuar më 28 qershor 2002, 15 dhjetor 
2006 dhe 23 mars 2011 përkatësisht), dhe Komiteti Këshillues në Konventën 
Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare (Opinionit në Azerbajxhan, 
ACFC/INF/OP/i (2004) 001 (22 maj 2003), Opinioni i dytë në Azerbajxhan, 
ACFC/OP/ II (2007) 007 (9 nëntor 2007 )). ECRI deklaroi se “ka njohur në 
mënyrë të përsëritur lidhjen midis komenteve të ashpra të bëra rregullisht në 
këtë vend në lidhje me konfliktin e Nagorno-Karabakut dhe diskriminimin 
që armenët vijnë në takimin e juridiksionin e Azerbajxhanit në jetën e tyre të 
përditshme”, dhe se ai “e konsiderojnë se sot më shumë se kurrë, përpjekje 
të konsiderueshme të nevojshme nga ana e autoriteteve Azerbajxhan për të 
siguruar që këto persona nuk ndjehen të kërcënuar”. Për fat të keq, Gjykata e 
injoruar këtë thirrje.

22. Një gjetje e një shkelje të Konventës nuk duhet gjithmonë të nxjerrë Gjykatën 
nga detyrimi për të shqyrtuar shkeljet e tjera të mundshme të Konventës. 
Prandaj, unë besoj se Gjykata ka bërë gabim në shkarkimin e çështjes të 
veçantë në bazë të nenit 14 të Konventës dhe duhet të ketë shqyrtuar të gjitha 
rrethanat, të cilat në fund të fundit do të kishte çuar në konstatimin e një 
shkelje të nenit 14 të Konventës.

MENDIMI I GJYQTARIT HAJIYEV

Në këtë mendim pakice do të doja të përcaktoja arsyet pse unë nuk pajtohem 
me vendimin e shumicës.

Para së gjithash do të doja të theksoja se Gulistan është një vend historik për 
azerbajxhanasit. Ai është fshati ku Perandoria Ruse dhe Persia kanë përfunduar 
një marrëveshje në 1813 që vazhdoi në histori si Traktati Gulistan, sipas të cilit 
pjesa Veriore e Azerbajxhanit Khanates, duke përfshirë Karabakun Khanate, u 
bë pjesë e Perandorisë Ruse. Në poemën e tij “Gulistan”, të poetit Bakhtiyar 
Vahabzade nga Azerbaijani, i cili ishte ndjekur penalisht nga autoritetet 
sovjetike në vitin 1960, e përshkroi fatin e kombit të ndarë nga kjo ngjarje. Unë 
jam duke dhënë këtë informacion të shkurtër sfond, në mënyrë për të treguar 
se Azerbajxhani nuk kishte asnjë interes për prishjen e këtij vendi historik. 
Prandaj, masat e përshkruara në paragrafin 32 të gjykimit nuk janë drejtuar 
kundër pjesës armene të popullsisë, i cili, sipas kërkuesve, jetonin qetësisht dhe 
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jo në kushte të vështira, por të marra nga autoritetet sovjetike, në mënyrë për të 
shkatërruar kryengritësit e përqendruar aty. Aplikanti, si mijëra njerëz të tjerë nga 
Karabaku, u bë një viktimë e konfliktit dhe natyrisht për mendimin tim mospajtues 
nuk ka ndërmend të dal në vështirësitë e hasura nga ai dhe të cilat ai u ankuan 
në Gjykatën në gusht të vitit 2006 në përgjigje të ankesave të paraqitura në prill 
2005, komunikuar nga Gjykata në rastin e Chiragov dhe të tjerët k. Armenisë. 
Dobësia e ankesës ishte e dukshme me sy të lirë tashmë në fazën e komunikimit. 
Prandaj, siç është e qartë nga gjykimi, Gjykata u përball me vështirësi të mëdha 
për të justifikuar pozicionin e saj. Arsyetimi i tij nuk duket aspak bindës. Për 
më tepër, perspektiva e këtyre dy rasteve të ndryshme në të njëjtën kohë, pasi 
Gjykata mund në këtë mënyrë të kuptohet gabimisht si barazuar, në një farë 
mase, agresorit dhe viktimës. Kjo konsideratë është për të ardhur keq dhe mund 
të ishte shmangur nëse Armenia që ka qenë përfshirë në këtë rast, por Gjykata 
është përjashtuar nga shqyrtimi përgjegjësinë së Armenisë për shkeljet ankua.

Unë do të filloj duke thënë se palët bien dakord mbi faktin se Gulistan 
ndodhet në territorin e njohur ndërkombëtarisht të Azerbajxhanit. Pyetja në vijim 
është: çfarë janë duke bërë forcat armene ushtarake, në territorin e një shteti 
sovran, duke mbyllur në fshat nga njëra anë dhe të minierave zonën përreth? 
Ushtria Azerbaijanit është e vendosur në anën tjetër të fshatit, në mënyrë që 
hyrja në fshat të kontrollohej nga ushtria Azerbajxhanit. Në shikim të parë rasti 
konkret mund të duket i ngjashëm me disa raste të tjera tashmë të shqyrtuara 
nga Gjykata, por vetëm në shikim të parë. Është e vërtetë se Gjykata ka 
zhvilluar kritere sipas të cilave juridiksioni dhe kontrolli efektiv janë krijuar 
dhe, në shikim të parë, disa prej tyre, për shembull ato në Ilaşcu, Assanidze 
dhe kështu me radhë, mund të jenë të dobishme dhe të zbatueshme për rastin 
konkret. Por kjo është vetëm në shikim të parë. Në të vërtetë, rasti i tanishëm 
është i dallueshëm nga rastet e mëparshme, në të cilën gjykata ka thirrur për të 
shqyrtuar në bazë të nenit 1 të Konventës çështja e kontrollit efektiv mbi zonën 
ku shkeljet e pretenduara kanë ndodhur. Fshati i braktisur, i rrethuar nga të dy 
anët nga forcat e armatosura kundërshtare, dhe minuar në skajet e tij është, në 
gjuhën e diplomatëve, një Line Contact ose linjë armëpushimi, dhe aplikanti, 
duke qenë në vendin e tij, do të mund me sukses të adresojë pyetjen e tij në 
autoritetet armene dhe kërkoni që që forcat e armatosura armene janë duke bërë 
në territorin e një shteti tjetër sovran mbyllur qasjen e tij në vendin e tij ose të 
paktën ankohen për veprimet e dy Shteteve. Megjithatë, këto janë pyetje retorike... 
Unë do të përqendrohem në çështjen kryesore, e cila, sipas mendimit tim, është 
një pyetje e rëndësishme ligjore për t’u përgjigjur në këtë rast: a ka kontroll efektiv 
Azerbajxhani mbi Gulistan. Nëse do të kthehet në të drejtën ndërkombëtare, 
ajo nuk përmban rregulla specifike të zbatueshme për zonat të cilat janë të 
vendosura në një vijë e armëpushimit midis pozicioneve ushtarake të dy ushtrive 
kundërshtare. Siç Gjykata vërejti në rastin e Banković dhe të tjerët k. Belgjikës 
dhe të tjerët (dhjetor.) ([GC], nr. 52207/99, GJEDNJ 2001-XII), nga pikëpamja 
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e së drejtës ndërkombëtare publike, fjalët “brenda juridiksionit” në nenin 1 të 
Konventës duhet të kuptohet se kompetenca juridiksionale e një Shteti është 
kryesisht territorial, por edhe se juridiksioni supozohet që të ushtrohet normalisht 
në të gjithë territorin e shtetit.

Ky supozim mund të jetë kufizuar në rrethana të jashtëzakonshme, veçanërisht 
kur një shtet është penguar të ushtrojë pushtet mbi një pjesë të territorit të tij. Kjo 
mund të jetë si rezultat i pushtimit ushtarak nga forcat e armatosura të një shteti 
tjetër i cili efektivisht kontrollon territorin në fjalë (shih Loizidou k. Turqisë 
dhe Qipro k. Turqisë), aktet e luftës apo rebelimit, apo aktet e një shtet të huaj 
që mbështesin instalimin i një shteti separatist në territorin e shtetit përkatës. 
Gjykata ka theksuar gjithashtu se, në mënyrë që të jenë në gjendje të arrijnë në 
përfundimin se një situatë e tillë të 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 saj dhe, nga ana tjetër, sjellja e 
së Shtetit. Ndërmarrjet e dhëna nga një Shtet Kontraktues në bazë të nenit 1 
të Konventës përfshijnë, përveç një detyrë që të përmbahen nga ndërhyrja 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 
saj territori (shih Z. dhe të tjerë k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 29392/95, 
§ 73, ECHR 2001-v). Këto detyrime mbeten edhe kur ushtrimi i autoritetit të 
shtetit është i kufizuar. Duke marrë parasysh këto parime, Gjykata konstatoi se 
Moldavia, edhe në mungesë të kontrollit efektiv mbi rajonin Transnistrian, ende 
kishte një detyrim pozitiv sipas nenit 1 të Konventës.

Megjithatë, unë do të doja ti referohem mendimit pjesërisht pajtues të 
gjyqtarit Sir Nicolas Bratza, të cilit ju bashkuan dhe gjyqtarët Rozakis e Hedigan, 
Thomassen dhe Pantiru, në rastin e Ilaşcu dhe të Tjerët k. Moldavisë dhe Rusisë, 
në të cilin gjyqtarët konsideruan se ranë për t’u përcaktuar (i) nëse ky ishte një 
rast i veçantë në të cilin aplikantët do të konsiderohen si brenda “juridiksionit” 
të Federatës Ruse pavarësisht se janë në të gjitha kohët materiale jashtë territorit 
të atij shteti dhe (ii) nëse, duke qenë në territorin e Moldavisë, aplikantët do 
të konsiderohen si brenda “juridiksionit” të saj në mënyrë që të angazhohen në 
përgjegjësinë e atij shteti apo, përjashtimisht, supozimi se ata kishin qenë dhe 
ishin brenda juridiksionit të Moldavisë ishte hedhur poshtë. Sipas mendimit të 
autorit, dy pyetje janë të lidhura ngushtë dhe të varura, si vendimi i Gjykatës 
rastin e bën të qartë, në një analizë të ngushtë të gjendjes faktike ekzistuese, dhe 
me lidhje, në rajon. Më tej, duke analizuar përfundimin e shumicës, autori zbuloi 
se ai nuk mund të pajtohet me shumicën por pranoi propozimin që ata në një 
pjesë të territorit të një shteti për të cilin, si rezultat i pushtimit të tij të paligjshëm 
nga një administratë separatiste, shteti u pengua të ushtrojë çdo autoritet ose 
kontroll megjithatë mund të thuhet të jetë brenda “juridiksionit” të atij shteti sipas 
kuptimit autonom të këtij termi në nenin 1 të Konventës, i cili presupozon se 
shteti kishte fuqi “për të siguruar të gjithë ... të drejtat dhe liritë”, të përcaktuara 
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në të. Gjykatësi Bratza pati të njëjtën vështirësi për të “pranuar përfundimin e 
shumicës së Gjykatës se në një situatë të tillë faktike ato brenda territorit mbeten 
juridiksionit “të shtetit, por se qëllimi i këtij” juridiksioni” reduktua, shteti vazhdon 
të detyrohet pozitivisht në lidhje me të drejtat e Konventës në të gjithë territorin”. 
Autori gjeti përdorimin e vërtetë të termave “detyrimeve pozitive të shtetit” dhe 
mbështetja e vendosur në gjykimin në jurisprudencën e Gjykatës sipas nenit 1 
lidhur me detyrime të tilla mashtruese dhe të padobishme në kuadrin e çështjes 
Ilaşcu. Gjykatësi Bratza me të drejtë theksoi se “që jurisprudenca me referencat 
e saj për bilancin e drejtë që do të arrihet në mes të interesit të përgjithshëm dhe 
interesave të individit dhe zgjedhjet që duhet të bëhen sa i përket prioriteteve dhe 
burimeve është zhvilluar në një kontekst faktik kur shteti i paditur ka ushtruar 
kontroll të plotë dhe efektiv mbi të gjitha pjesët e territorit të tij dhe ku individët 
brenda atij territori ishin në mënyrë të padiskutueshme brenda “juridiksionit” 
të shtetit për qëllime të Konventës”. Sipas tij, arsyetimi i Gjykatës nuk mund 
të përshtatet lehtësisht me kontekste krejtësisht të ndryshme në të cilat një shtet 
është penguar nga rrethanat jashtë kontrollit të tij të ushtrojnë autoritet brenda 
territorit dhe ku shumë çështje ishin nëse individët brenda territorit të duhej të 
konsideroheshin si brenda “juridiksionit” të shtetit për qëllimet e Konventës.

Le të kthehemi në faktet e çështjes në fjalë, në bazë të të cilave gjykata ka 
konstatuar se shkeljet e pretenduara janë brenda “juridiksionit” të Azerbajxhanit 
në kuadër të kuptimit të nenit 1 të Konventës dhe janë në gjendje ta ngarkojnë atë 
me përgjegjësinë e një Shteti të paditur.

Para së gjithash do të doja të theksoja se, pasi Gjykata e ka pranuar, Gulistan 
është e vendosur në vijën e frontit midis forcave Armene dhe Azerbaixhanit 
(shih paragrafin 142). Gjeografikisht, fshati është i vendosur në veri të këtyre 
territoreve të Azerbajxhanit të pushtuara nga forcat e ushtrisë armene, në vetë 
kufirin e Vijës të Kontaktit, i cili kalon nëpër lumin Injechay, ku pozitat ushtarake 
të Azerbajxhanit janë në bregun verior të lumit Injechay dhe trupat armene janë 
në banka në jug të lumit. Gulistan është krejtësisht i braktisur, rrethinat e tij janë 
minuar rëndë nga të dyja anët dhe shkeljet e armëpushimit janë të shpeshta. Tipar 
i pazakontë në këtë rast, si edhe Azerbajxhani dhe Armenia janë dakord, është se 
fshati i Gulistan, në të cilën kërkuesi pretendon të ketë pronë, është e vendosur 
në vijën e kontaktit. Të dy Azerbajxhani dhe armenia e mbajnë këtë. Asnjëra palë 
nuk pretendon ndryshe. Argumenti i vetëm është në lidhje me pozicionin e saktë 
të forcave përreth fshatit. Kjo çështje është shumë e rëndësishme për të vendosur 
çështjen e kontrollit efektiv mbi fshat. Para se të nisnim në shqyrtimin e kësaj 
çështjeje, duhet të merret parasysh informacioni i përgjithshëm i mëposhtëm. 
Linja e Kontaktit shënon vijën e armëpushimit ekzistues në fund të luftës 1992-
1994, e cila ishte ngrirë nga Protokolli Bishkek maj 1994. Duke pasur parasysh se, 
Gjykata nuk është përballur me një provim të kompetencës në lidhje me një zonë 
në mënyrë të qartë në juridiksionin e një Pale Kontraktuese, e as me gjendjen e 
një zone në mënyrë të qartë nën kontrollin efektiv të një Pale tjetër Kontraktuese, 
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siç ishte rasti në Ilaşcu apo raste të tjera tashmë të shqyrtuara nga Gjykata, por me 
një pjesë të vogël të tokës që shtrihet në vetë vijën e armëpushimit. Në praktikë 
Linja e Kontakt mirëmbahet me stacionimin e forcave të armatosura të palëve 
dhe përdorimit të gjerë të minave tokësore. Ajo ka qenë një kohë të gjatë që 
ndonjë civil të jetonin në fshat. Ka shkëmbime të rregullta të dhunshme të zjarrit 
në të gjithë linjën e kontaktit, duke përfshirë në zonën e Gulistanit.

Tani unë do të doja të kthehem tek provat që, sipas Gjykatës, lejon  përfundimin 
se kontrolli efektiv nga Azerbajxhani ekziston. Unë do të doja të se në këtë lloj 
të rastit, duke marrë parasysh rrethanat e veçanta, gjykata duhet të veprojë si 
gjykatë e shkallës së parë. Kjo e lejon Gjykatën, duke marrë parasysh kërkesat 
e saj, si, për shembull, ato të formuluara në Nachova dhe të Tjerët k. Bullgarisë 
([GC], nr. 43577/98 dhe 43579/98, KEDNJ 2005 VII), për të shqyrtuar prova 
duke pasur parasysh seriozitetin e saj bindës.

Kështu, në rastin në fjalë, pasiguria e provave të paraqitura nga kërkuesi dhe 
pala e tretë ishte e qartë: “prova” se një njeri ishte duke ecur në mes të shtëpive 
të rrënuara, një njeri pa uniforme apo shenjat që i përket ndonjë ushtrie, ose se 
tymi mund të shihej në rritje nga oxhaqe të disa shtëpive, kur ajo nuk ishte e 
qartë që kishte ndezur një zjarr në një nga disa shtëpitë. Kjo dëshmi e marrë me 
DVD e paraqitur në vitin 2008 ka prova për të cilat Gjykata për fat të keq nuk i 
ka përmendur në paragrafin 137 të aktgjykimit. Është e qartë se këto materiale 
nuk kanë provuar asgjë, kështu që, më tej në gjykim, gjykata, me shpresën për të 
gjetur diçka që provon praninë ushtarake Azerbajxhanit fshatin, referuar Projektit 
gjeohapësinore Teknologjive dhe të Drejtat e Njeriut (AAAS). Sipas mendimit 
tim, kjo nuk ka ofruar asnjë dëshmi ose, edhe pse Gjykata interpretoi atë si të tillë 
në të njëjtin paragraf. Kështu, sipas mendimit tim, rezultatet e raportit AAAS, 
në veçanti imazhin e 12, në mënyrë të qartë tregojnë se ka llogore në ose të 
paktën shumë afër fshatit. Përfaqësuesit e AAAS nuk pretendojnë se llogoret 
janë të vendosura në Gulistan. Ata vetëm thonë, ose pas Gulistan. Nëse të gjitha 
elementet e raportit AAAS merren së bashku, pasi ato paraqiten dhe interpretohet 
në paragrafin 137 të aktgjykimit, ata janë kontradiktore, pasi ata pretendojnë se 
llogore mund të shihen në imazhet e vitit 2005 dhe 2009, por janë më pak të 
dallohen qartë në imazhin e vitit 2012, për shkak se ato nuk janë duke u përdorur. 
Përveç kësaj, është e shkruar se zona ishte, në tërësi, e pabanuar. Prandaj, në 
qoftë se raporti nuk provon se llogoret janë të vendosura në fshat, se ka forca 
ushtarake në fshat, ose që llogore janë duke u përdorur, a mund të pretendohet 
se ekziston një prani ushtarake e Azerbaijanit në fshat? Veçanërisht në dritën e 
vëzhgimit të Gjykatës se “si më poshtë nga raporti i AAAS ... llogoret nuk janë 
përdorur në periudhën midis 2009 dhe 2012 dhe për këtë arsye janë më pak të 
dukshme qartë “. Nëse llogoret ishin të paqarta deri në vitin 2012, kjo do të thotë 
se ato nuk janë duke u përdorur.

Prandaj, sipas mendimit tim, nuk ka asnjë dëshmi që vërteton kontrollin 
efektiv të Azerbajxhanit mbi Gulistan. Në qoftë se ne kemi arritur në përfundime 
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ndryshe, atëherë ajo duhet të konsiderohet se Armenia, e cila ka zënë një pjesë 
të territoreve të një shteti tjetër, gjithashtu ka kontroll efektiv mbi këtë fushë. Siç 
është konfirmuar se, për shkak të luftimeve të vazhdueshme, asnjë civil nuk është 
në gjendje për të hyrë në fshat dhe fshati është tërësisht i braktisur dhe minuar 
rëndë nga të gjitha anët, unë në përfundimin se asnjëra nga palët kundërshtare ka 
kontroll efektiv të fshatit. Materialet e rastit tregojnë qartë se Gulistan është de 
facto në “tokën e askujt”. Kjo është, e përsëris, karakteristike e çështjes në fjalë 
e cila e dallon atë nga raste të tjera në të cilat gjykata ka vendosur çështjen e 
juridiksionit dhe kontrollit efektiv. Kjo është një situatë krejtësisht e re dhe rasti i 
parë në të cilin Gjykata ka kërkuar që të përgjigjet në pyetjen e kontrollit efektiv 
mbi “tokën e askujt”, ndodhet në linjë kontakti në mes të dy palëve armiqësore 
dhe ka pasur për të zgjidhur këtë çështje të re ligjore. Nga njëra anë ajo është 
territor i njohur ndërkombëtarisht i Azerbajxhanit dhe është e qartë se ka zona të 
mbrojtjes së kufizuar që duhet të pranohet brenda hapësirës ligjore Konventës. 
Konventa kërkon që shteti të sigurojë të drejtat dhe liritë e garantuara sipas 
Konventës për të gjithë nën juridiksionin e tyre. Nga ana tjetër, përfundimi në 
kundërshtim me faktet se kontrolli efektiv duhet t’i atribuohet një prej palëve nuk 
mund të bazohet në të drejtën ndërkombëtare dhe në kundërshtim me konceptin 
e kontrollit “efektiv”. Në të vërtetë rasti konkret nuk ka në asnjë mënyrë ngjasim 
me modelin klasik të juridiksionit, dhe në mungesë të dukshme të kontrollit 
efektiv si parakusht i detyrimeve pozitive, është e pamundur të flitet për ndonjë 
detyrim pozitiv. Në paragrafin 140 të aktgjykimit, Gjykata pohon se “një kufizim 
i përgjegjësisë së shtetit në territorin e tij, në kryerjen e obligimeve pozitive është 
pranuar vetëm në lidhje me zonat ku një shtet tjetër ose ushtron kontroll efektiv 
Shteti”. Ajo është prania e forcave armene pushtuese në anën tjetër të Gulistan 
se jo vetëm që mbyllet në fshat, por edhe përjashton, por çdo kontroll në gjithë 
këtë territor të Azerbajxhanit dhe për këtë arsye, shkarkon Azerbajxhanin nga 
detyrimet e tij pozitive.

Në Ilaşcu Gjykata, duke marrë parasysh faktin se pas ratifikimit të Konventës 
Moldavia kishte për të hyrë në kontakt me regjimin separatist në mënyrë që të marri 
masa të caktuara për të siguruar të drejta të caktuara të aplikantëve të garantuara 
nga Konventës, arriti në përfundimin se përgjegjësia e Moldavisë mund të jetë 
të përfshihet në bazë të Konventës për shkak të dështimit të saj që të kryejë 
detyrimet e saj pozitive në lidhje me aktet të cilat kanë ndodhur pas majit 2001. 
Gjykata gjithashtu konstatoi se autoritetet moldave mbetën në detyrimin “për të 
marrë të gjitha masat, nëse masat politike, diplomatike, ekonomike, gjyqësore 
dhe të tjera ... për të siguruar të drejtat dhe liritë e garantuara nga Konventa për 
ata formalisht brenda juridiksionit të tyre, dhe për këtë arsye, të gjithë brenda 
kufijve të njohura ndërkombëtarisht të Moldavisë”. Në qoftë se këto kërkesa do 
të zbatohen në Azerbajxhan, ajo “duhet të përpiqet, me të gjitha mjetet juridike 
dhe diplomatike në dispozicion të saj vis-à-vis nëpërmjet shteteve të huaja dhe 
organizatat ndërkombëtare, për të vazhduar për të garantuar gëzimin e të drejtave 
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dhe lirive të përcaktuara nga Konventa”. Siç tregohet në § 332 të vendimit Ilaşcu, 
“në përcaktimin e fushës së detyrimeve pozitive të një shteti, duhet pasur bilanci 
i drejtë që duhet të arrihet në mes të interesit të përgjithshëm dhe interesave të 
individit, shumëllojshmëria e situatave të marrjes në shtetet dhe zgjedhje të cilat 
duhet të bëhen sa i përket prioriteteve dhe burimeve Kontraktuese. As nuk duhet 
këto detyrime të interpretohen në mënyrë të tillë që të imponojnë një barrë të 
pamundur apo joproporcionale “.

Për këtë arsye, masat e marra në përputhje me detyrimet pozitive të 
identifikuara në Ilaşcu duhet të jenë “të përshtatshme dhe të mjaftueshme” dhe 
Gjykata duhet të testojë këtë në dritën e “përpjekjeve minimale” të nevojshme. 
Çështja nëse një shtet është penguar nga paaftësia për të ushtruar autoritetin 
e saj mbi një pjesë të territorit të saj ka përmbushur detyrimet e saj pozitive 
duhet të vlerësohet nga Gjykata mbi bazën rast-pas-rasti. Megjithatë, hulumtimi 
tregon, disa prej këtyre detyrimeve pozitive janë identifikuar nga ana e Gjykatës 
në Ilaşcu. Disa nga këto detyrime janë të një natyre të përgjithshme, lidhur me 
politikat e përgjithshme dhe sjelljen e shtetit, dhe të tjerët janë të një natyre të 
veçantë, që është, në lidhje me gjendjen e aplikantit.

Siç tregohet në § 339 të vendimit Ilaşcu, një shtet i penguar nga një paaftësi 
për të ushtruar autoritetin e tij mbi një pjesë të territorit të tij duhet të marrë masa 
1) të mbrojnë dhe të riafirmojnë sovranitetin mbi territorin kontestues, 2) për të 
mos mbështetur regjimin separatist dhe 3) të ri të vendosur kontrollin mbi atë 
pjesë të territorit të saj sovran. Sipas mendimit tim, shteti i pandehur po merr 
të gjitha këto masa për të rivendosur sovranitetin e saj jo vetëm mbi Gulistan, 
por edhe mbi të gjitha territoret e pushtuara, është përmbajtur nga mbështetja 
e regjimit separatist dhe duke i bërë thirrje komunitetit botëror të përmbahen 
në këtë pozicion si mirë dhe për të respektuar të drejtën sovrane të shtetit, dhe 
është duke u përpjekur, me të gjitha mjetet, për të rivendosur kontrollin e tij mbi 
territorin e saj.

Në këtë drejtim, unë do të doja ti referohem informacionit të dhënë tashmë në 
fazën e pranueshmërisë dhe në parashtresat e mëtejshme të Qeverisë së paditur. 
Këto parashtresa konfirmojnë kundërshtimin e vazhdueshëm të Azerbajxhanit 
ndaj pushtimit të paligjshëm të Nagorno-Karabakh dhe territoret përreth nga 
Armenia. Përpjekja Azerbajxhanit për të rivendosur kontrollin mbi territorin e 
saj të tjetërsuar është demonstruar nëpërmjet mbështetjes së procesit të OSBE 
në Minsk, si dhe përpjekjet e vazhdueshme në Kombet e Bashkuara. Sa i përket 
kësaj të fundit është e shqetësuar, Asambleja e Përgjithshme ka vendosur në 
vitin 2004 për të përfshirë një artikull me titull “Situata në territoret e pushtuara 
të Azerbajxhanit” në rendin e ditës. Diskutime të rregullta janë ndjekur. Në 
këtë drejtim mund të thuhet se Asambleja e Përgjithshme miratoi dy rezoluta 
(60/285 nga 7 shtator 2006 dhe 62/243 e 25 prill 2008) rikonfirmojë respektin 
e vazhdueshëm dhe mbështetjen për sovranitetin dhe integritetin territorial të 
Republikës së Azerbajxhanit në kuadër ndërkombëtarisht për kufijtë e saj të njohur. 
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Procesi po vazhdon nën kujdesin e OSBE-së. Procesi i Minsk-ut filloi në vitin 
1992 dhe Azerbajxhani ka bërë përpjekje e vazhdueshme dhe të qëndrueshme për 
zgjidhjen e kontestit në mënyrë paqësore. Parimet themelore (të quajtura edhe 
“Parimet e Madrid-it”) e paraqitura nga të tre bashkëkryetarët e thirrjes Grupit 
të Minsk-ut për kthimin e territoreve përreth Nagorno-Karabakh për kontrollin e 
Azerbajxhanit; një status i përkohshëm për Nagorno-Karabakh ka ofruar garanci 
për sigurinë dhe vetëqeverisjes; një korridor që lidh Armeninë me Nagorno-
Karabakut; përcaktimi i ardhshëm i statusit final ligjor të Nagorno-Karabakh 
përmes një shprehje ligjërisht detyruese e vullnetit; e drejta e të gjithë personave 
të zhvendosur brenda vendit (PZHBV) dhe refugjatëve që të kthehen në vendet 
e tyre të mëparshme të banimit; dhe garancitë ndërkombëtare të sigurisë që do të 
përfshijë një operacion paqeruajtës. Azerbaijan merr pjesë në takimet e rregullta 
të mbajtura nga bashkëkryetarit me Ministrat e Jashtëm dhe të kryetarëve të 
Armenisë dhe Azerbajxhanit. Azerbajxhani ka ofruar çdo mbështetje për këtë 
proces, duke besuar që ajo të jetë mjeti më i mirë me të cilin mund të rivendosi 
kontrollin e tij mbi territoret e pushtuara. Në këto diskutime, Azerbajxhani ka 
bërë të qartë se është e gatshme të japë Nagorno-Karabakh “statusin më të lartë 
të vetëqeverisjes” brenda Azerbajxhanit.

Azerbajxhani është përmbajtur gjithmonë nga mbështetja e regjimit të 
vendosur nga forcat përkatëse separatiste dhe ka marrë dhe vazhdon të marrë 
të gjitha masat e mundshme politike, juridike dhe të tjera në dispozicion të saj 
për të rivendosur kontrollin e tij. Në kontrast me këtë rast Ilaşcu, Azerbajxhani 
shmang çdo kontakt me regjimin separatist. Në rastin Ilaşcu, Gjykata ka 
specifikuar se nuk i takon Gjykatës të përcaktojë masat më të përshtatshme 
për të marrë, por vetëm për të verifikuar vullnetin e shtetit sovran, të shprehur 
nëpërmjet veprimeve apo masave specifike për të rivendosur kontroll. Sipas 
mendimit tim, kjo do të thotë se këto detyrime duhet të shqyrtohen në dritën 
e rrethanave të çdo rasti. Të gjithë faktorët e sipërpërmendur tregojnë se 
Azerbajxhani ka marrë dhe vazhdon të marrë të gjitha masat e mundshme dhe për 
këtë arsye është përgjithësisht në përputhje të plotë me detyrimet e tij pozitive. 
Sa i përket detyrave speciale që lidhen me kërkuesit individual, ky lloj i detyrimit 
pozitiv është identifikuar në praktikën gjyqësore në raste të tilla si Ilaşcu, Ivantoc 
dhe Catan. Këto detyrime përbëhen nga 1) faktorët politik dhe diplomatik dhe 
2) mjetet praktike dhe teknike dhe 3) marrjen e masave të duhura gjyqësore për 
të mbrojtur të drejtat e ankuesit.Në këtë drejtim duhet theksuar se në rastet disi 
të ngjashme tashmë të shqyrtuara nga Gjykata që gjendet vetëm një shkelje të 
këtij lloji të detyrimit pozitiv në rastin e Ilaşcu, ku shkeljet në fjalë në lidhje me 
nenin 3 dhe nenin 5 çështje. Sipas jurisprudencës së përgjithshme të Gjykatës në 
lidhje me të drejtat themelore, objekti i detyrimeve të shtetit në lidhje me gëzimin 
efektiv të këtyre të drejtave është, si rregull, tejet i gjerë.

Rasti konkret ka të bëjë me të drejtat e pronësisë dhe masat që Azerbajxhani 
do të jetë e nevojshme të marrë domosdoshmërisht, sipas ligjit të përgjithshëm 
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të Gjykatës, të varet në kontekstin e përgjithshëm dhe lokal, si dhe një ekuilibër 
mes interesave të përgjithshme dhe të drejtat e individit. E veçanta e këtij rasti 
është, siç e kam theksuar, situata e paqartë rreth fshatit Gulistan, i cili shtrihet, siç 
shpjegohet më lart, në vijën e armëpushimit midis dy forcave të kundërta. Masat 
që realisht mund të merren janë të lidhura ngushtë me faktin e pushtimit të këtyre 
tokave nga një prej Shteteve Kontraktuese të Konventës, i cili, në përputhje me 
natyrën e Konventës, duhet të krijojë kushte për kthimin e të zhvendosurve dhe 
refugjatëve në vendet e tyre.

Kjo do të përbënte një dështim të plotë të detyrës dhe shkelje të mundshme të 
nenit 2 të Konventës nga Azerbajxhani për të lejuar civilët për të hyrë në fshatin 
Gulistan, e cila është një zonë e rrezikshme me mina në afërsi dhe me forcat e 
armatosura të të dyja palëve që patrullojnë zonën. Fshati ndodhet në vijën e frontit 
dhe rregullshmëria e shkeljeve të armëpushimit do të jetë një burim i rrezikut të 
vazhdueshëm për jetën e individëve, nëse ata do të banojnë në zonë.

Një shtet, nga vetë fakti i pushtimit të territoreve të një shteti tjetër, e pengon 
atë të ushtrojë çdo autoritet ose kontroll mbi territorin brenda kufijve të tij. 
Siç tha gjykatësi Bratza sipas mendimit të tij kundërshtues të sipërpërmendur, 
përgjegjësia mund të “jetë e angazhuar vetëm në rrethana të jashtëzakonshme, 
ku provat para Gjykatës tregon qartë një mungesë të tillë të angazhimi apo 
përpjekje nga ana e shtetit përkatës për të rikthyer autoritetin e tij apo për të 
rivendosur rendin kushtetues brenda territorit që të arrijë në një pranim të heshtur 
në ushtrimin e vazhdueshëm të autoritetit ose “juridiksionit” brenda territorit nga 
administrata e paligjshme”.

Për më tepër, Azerbajxhani nuk ka miratuar ndonjë ligj për të privuar 
aplikuesin ose çdo person tjetër i cili e ka lënë pronën e tij si pasojë e konfliktit 
të Nagorno Karabakut të drejtave të tij të pronësisë. Në të kundërtën, e drejta e të 
gjithë personave të zhvendosur dhe refugjatëve për t’u kthyer në ish vendet e tyre 
të banimit ka qenë gjithmonë një temë e bisedimeve dhe është përfshirë në mesin 
e Parimeve Bazë (Parimet e Madridit) të përmendura më lart. 

Siç ka theksuar Gjykata, për sa kohë që qasja në pronë nuk është e mundur, 
shteti ka për detyrë të marrë masa alternative për të siguruar të drejtat e pronës.

Megjithatë, kur shqyrton çështjen e detyrimeve pozitive në lidhje me një 
aplikues individual, Gjykata nuk duhet të dalë me kërkesën që masat e pritura 
nga shteti nuk duhet të jetë një barrë e tepërt për shtetin. Në këtë drejtim dhe për 
të konstatuar pasojat e përgjithshme ekonomike të konfliktit të Azerbajxhanit, 
duhet të merren parasysh faktorët e mëposhtëm: së pari, 20% e territoreve të 
Azerbajxhanit janë nën pushtimin armen dhe së dyti, si rezultat i konfliktit 
rreth 800.000 individë të Nagorno-Karabakh, janë bërë IDP-të, përveç 200,000 
refugjatëve nga Armenia; 20,000 njerëz janë vrarë; 50.000 njerëz janë plagosur 
apo janë bërë të paaftë; dhe më shumë se 4.000 qytetarë të Azerbajxhanit janë 
ende të humbur. Agresioni kundër Republikës së Azerbajxhanit ka dëmtuar 
rëndë sferën socioekonomike të vendit. Në territoret e pushtuara gjashtë qytete, 
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dymbëdhjetë qytete, 830 vendbanime, dhe qindra spitale dhe objekte mjekësore 
janë djegur ose shkatërruar. Qindra e mijëra shtëpi dhe banesa dhe mijëra objekte 
mjekësore të komunitetit janë shkatërruar apo plaçkitur. Qindra biblioteka 
janë plaçkitur dhe miliona libra dhe dorëshkrimeve të vlefshme janë djegur 
ose shkatërruar. Disa teatro shtetërore, qendra e klube dhe dhjetëra shkolla të 
muzikës janë shkatërruar. Disa mijëra fabrika prodhuese, bujqësore dhe të lloje 
të tjera të bimëve janë plaçkitur. Sistemet njëqind kilometra të gjatë ujitjes janë 
shkatërruar krejtësisht. Rreth 70% e kullotave verore të Azerbajxhanit mbeten 
në zonën e pushtuar. Infrastruktura rajonale, duke përfshirë qindra ura, qindra 
kilometra rrugë dhe mijëra kilometra të rrjetit të ujësjellësit dhe mijëra kilometra 
të tubacioneve të gazit dhe dhjetëra e stacione të shpërndarjes së gazit janë 
shkatërruar. Lufta kundër Azerbajxhanit ka pasur edhe pasoja katastrofike për 
trashëgiminë e saj kulturore në territoret e pushtuara. Sipas të dhënave paraprake, 
humbja e përgjithshme ekonomike shkaktuar në Republikën e Azerbajxhanit, si 
rezultat i agresionit armen është vlerësuar në 300 miliardë dollarë amerikanë. 
Shtuar se është dëmi jopasuror, i cili është padyshim i pamundur të përcaktoj. 
Së treti, shteti ka mbështetur dhe vazhdon të mbështesë financiarisht të gjithë 
personat e zhvendosur dhe refugjatë nga Armenia me ndihma sociale të veçanta.

Si pasojë, vendosja e detyrime të mëtejshme pozitive në një shteti i cili është 
viktimë e pushtimit nga një shtet fqinj do të vendosë një barrë shumë të tepërt në 
atë shtet. Unë arrij në përfundimin se Azerbajxhani ka përmbushur detyrimet e 
tij pozitive sipas Konventës, duke marrë të gjitha masat e mundshme dhe reale. 
Në kundërshtim me situatën në Chiragov, ku vetëm ish banorët me origjinë 
azerbajxhanas të Lachin të pushtuar të përjashtohen nga të pasurit qasje në pronën 
e tyre, në këtë rast dy armen dhe banorët azerbajxhanas të Gulistanit janë po aq 
viktima të agresionit armen.

Për këto arsye, unë arrij në përfundimin se kërkesa nuk bie në juridiksionin 
e Azerbajxhanit për qëllimet e nenit 1 të Konventës dhe se Azerbajxhani nuk ka 
arritur të përmbushë ndonjë detyrim në lidhje me ankuesin e imponuar nga ky 
nen dhe se Azerbajxhani nuk është  përgjegjës në lidhje me shkeljet e Konventës 
siç u pretendua nga kërkuesi.
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VI. Përfundimi Final (§§ 41-42)

I. Hyrje

1.  Ҫështja Sargsyan është «vëllai binjak» i Chiragov dhe të tjerë. Arsyet 
procedurale për mospajtimin tim në rastin e fundit janë gjithashtu të vlefshme, 
në një masë të madhe, në rastin në fjalë, thjesht sepse të metat në të dy 
gjykimet janë të ngjashme. Si në Chiragov dhe të tjerë, në rastin e konkret 
ngre çështjen e përputhshmërisë së drejtës humanitare ndërkombëtare me 
Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (Konventa), të cilën shumica 
e ka shmangur. Këtu përsëri, shumica nuk do të përballet me probleme të 
vështira të rastit, si në aspektin e provave të paraqitura dhe pyetjeve ligjore 
të juridiksionit të shtetit të paditur mbi vijën e armëpushimit dhe zonën 
ngjitur dhe “përgjegjësisë për të mbrojtur” civilët në territorin e tij. Duke 
pranuar se Gulistan është një zone jetëkërcënuese, dhe se refuzimi i shtetit të 
paditur të qasjes nga ana e civilëve në shtëpitë e tyre të dyshuara, pronës dhe 
familjes varre në këtë zonë shumë të ndjeshme ushtarake të Gulistan është 
e “justifikuar”, pjesa më e madhe megjithatë japin sugjerime të paqarta dhe 
“masa alternative”, që rrjedhin nga propozimi politik i Madridit, pa dhënë 
hollësi. Duke e trajtuar rastet e Chiragov dhe të tjerët dhe Sargsyan si një 
rast i supozuar ndërshtetëror, dhe duke sugjeruar shtetit të padituri “masat 
alternative” të ngjashme, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (Gjykata) 
dëshiron të dërgojë një mesazh palëve në konflikt. Në përgjithësi, në faqet 
e gjykimit shikoj pakënaqësi, duke arritur në mosmiratimin e procedurës 
së negocimit. Pjesë të papërcaktuara, por e nënkuptuar në arsyetimin e 
shumicës, është se Gjykata do të presë më për politikanët për të ardhur në 
kushtet me konfliktin Nagorno Karabakut dhe pasojat e saj njerëzore. Nëse 
është e nevojshme, Gjykata është e gatshme për të zëvendësuar diplomacisë, 
në funksion të faktit të censuruar nga shumica, se negociatat e paqes “nuk 
kanë dhënë ende ndonjë rezultat të prekshëm” (shih paragrafin 236).

II. Mosshterimi i mjeteve të brendshme

A. Korniza kushtetuese dhe ligjore
2. Shumica refuzon kundërshtimin e mosshterimit të mjeteve të brendshme në 

bazë të dy argumenteve: ajo nuk ka shpjeguar se si kuadri kushtetues dhe ligjor 
në dispozicion do të zbatohet në rastin specifik të kërkuesit dhe të dhënave 
të pamjaftueshme të dhëna nga Qeveria e paditur mbi natyrën dhe rezultatin 
e procedurës civile të sjella nga armenët etnikë në gjykatat e Azerbajxhanit. 
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Këto argumente nuk janë të vlefshme. Shumica nuk arriti të mendojnë se nuk 
ka pasur dispozita kushtetuese apo ligjore në shtetin e paditur që ndalojnë 
pronësinë e pronës nga armenët etnikë apo kthimin e tyre në Azerbajxhan, 
ose duke i privuar ata nga prona e tyre si pasojë e konfliktit të Nagorno-
Karabak. Për më tepër, shumica e mohoi en bloc pretendimet e ankuesit mbi 
zbatueshmërinë e normave të Kushtetutës, Kodit Civil dhe Kodit të tokës, 
duke lënë të kuptohet pa ndonjë shpjegim të mëtejshëm se vlerësimi i fakteve 
të çështjes nuk mund të bazohet në këto norma dhe në këtë mënyrë duke 
supozuar se çfarë kishte për të demonstruar.
 Duke vepruar kështu, pjesa më e madhe kanë imponuar vlerësimin e tyre 

në të drejtën e brendshme, si në qoftë se ata ishin ulur si gjykatës të shkallës së 
parë, pa i dhënë gjykatat vendase mundësinë për të shprehur pikëpamjet e tyre 
për zbatimin e ligjit të brendshëm për një çështje ligjore, me pasojat e mundshme 
të mëdha sistematike ligjore në funksion të numrit të vlerësuar të personave të 
zhvendosur.

B. Mjetet juridike të brendshme në dispozicion 
3. Për më tepër, ekziston një sistem gjyqësor që funksionon në Azerbajxhan me 

praktikën gjyqësore të bollshme lidhur me çështjet civile sjella nga armenët 
etnikë në gjykatat e Azerbajxhanit në rastet e strehimit. Është shumë për 
të ardhur keq që shumica ka shmangur pyetjen vendimtare të ngritur nga 
kërkuesi në lidhje me ekzistencën e supozuar të një “praktike administrative” 
nga ana e autoriteteve të Azerbajxhanit e cila do të pengojnë kërkuesin për 
të bërë përdorimin e mjeteve juridike ekzistuese. Me fjalë të tjera, thelbi i 
kundërshtimit nuk është trajtuar. Në çdo rast, duke pasur parasysh aftësinë e 
aplikantit për t’i mësuar një avokat në Mbretërinë e Bashkuar, ai nuk mund 
të pretendojnë se sistemi gjyqësor në Azerbajxhan ishte i paarritshëm për 
shkak të mungesës së një shërbimi postar ose marrëdhënieve diplomatike 
midis Azerbajxhanit dhe Armenisë.

C. Përfundimi paraprak: Shmangia nga Qipro k. Turqisë
4. Është evidentuar Një krahasim i rastit në fjalë me Qipro k. Turqisë ([GC], 

nr. 25781/94, GJEDNJ 2001 IV). Në rastet ndërshtetërore midis Qipros dhe 
Turqisë, qeveria turke paraqiti një listë të rasteve të sjella nga qipriotët grekë 
në gjykatat turke të Qipros, i cili përfshinte rastet që lidhen me shkeljet nga 
persona të tjerë dhe kultivimin e paligjshëm të tokës që i përkasin paditësve 
grekë qipriotë në Karpas zonë dhe aty ku pretendimet e paditësve janë pranuar 
nga gjykatat kompetente të “Republikës Turke të Qipros Veriore” (“TRNC”). 
Qeveria qipriote argumentoi se çdo mjet i cili mund të ekzistojnë në Turqi 
ose në “TRNC” nuk ishte praktik apo efektiv për qipriotët grekë që jetojnë në 
zonën e kontrolluar nga qeveria dhe se ato ishin të paefektshme për qipriotët 
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grekë duke pasur parasysh natyrën e veçantë të ankesave dhe kornizën ligjore 
dhe administrative të ngritur në veri të Qipros. Në lidhje me jurisprudencën 
e “TRNC” gjykatat kanë përmendur nga Qeveria Turke, se Qeveria Qipriote 
deklaroi se në lidhje me situatat që janë të ndryshme nga ato të përmendura 
në aplikim, dmth, për mosmarrëveshjet ndërmjet palëve private dhe jo 
me sfidat e legjislacionit dhe veprimit administrativ. Fati që argumentet e 
Qeverisë Qipriote janë njohur mirë: Gjykata konsideroi se Qeveria qipriote 
nuk kishte arritur të hedhë poshtë provat vënë përpara Komisionit se qipriotët 
e dëmtuar grekë kanë pasur qasje në gjykatat lokale në mënyrë që të pohojnë 
pretendimet civile kundër keqbërësve, dhe u shpreh se shkelje të nenit 13 të 
Konventës dhe ishte krijuar për shkak të mungesës së supozuar të mjeteve 
juridike në lidhje me ndërhyrjet nga persona privatë me të drejtat e qipriotëve 
grekë që jetojnë në pjesën veriore të Qipros sipas nenit 8 të Konventës dhe 
nenit 1 të protokollit nr.1. E njëjta gjë duhet të zbatohet në rastin në fjalë.

5.  Gjykata nuk duhet të ketë standarde të dyfishta, pas një linjë të arsyetimit 
në lidhje me Qipron dhe e kundërta në lidhje me Azerbajxhanin. Në rastin 
ndërshtetëror të Qipros, Gjykata nuk ka kërkuar që rastet e trajtuara në pjesën e 
pushtuar të Qipros nga “TRNC” gjykata duhet të ngrejë pikërisht shqetësimin 
e kthimit të kërkesave pronësore. Gjykata është mjaftuar se pretendimet 
civile të qipriotëve grekë u shqyrtuan nga gjykatat “TRNC” në përfundimin 
dhe këto gjykata duhej të konsiderohet se i përballojnë mjetet. Qeveria e 
Azerbajxhanit ka prova të diskutueshme në mbështetje të tyre që mjetet e 
gjykatës ishin në dispozicion dhe të nxjerrë në pah pretendimet e sjella nga 
një numër i palëve ndërgjyqëse me origjinë armene në gjykatat Azerbajxhanit 
në çështjet civile dhe në mënyrë të veçantë në rastet e strehimit. Kjo dëshmi 
të pakundërshtueshme duhet të kishte mjaftuar për kundërshtimin e Qeverisë 
për t’u pranuar.
Prandaj unë nuk jam i bindur se çdo përpjekje për të përdorur mjetet të 

brendshme juridike në dispozicion ishte e destinuar të dështonte. Siç ka përsëritur 
Gjykata në shumë raste, ekzistenca e dyshimeve në lidhje me efikasitetin e 
mjeteve të brendshme juridike nuk e përjashton aplikuesin nga detyrimi, që të 
paktën, të përpiqet ti përdori ato. Është për të ardhur keq se ky parim nuk është 
vërtetuar në rastin në fjalë. Me fjalë të tjera, për shumicën, subsidiariteti luan 
asnjë rol në këtë pjesë të Evropës.

III. Mungesa e statusit të viktimës
 

A. Statusi i viktimës në lidhje me shtëpinë e aplikantit dhe parcelën e tokës
6. Statusi i viktimës për kërkuesin është në dyshim. Në lidhje me shtëpinë e 

tij dhe pasuri të tjera, pjesa më e madhe nuk e di nëse, kur dhe nga kush 
u shkatërruan ato. Por shumica nuk mund të jetë në dijeni të faktit se, në 
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parashtresën e tij të parë të 10 korrikut të vitit 2006, vetë ankuesi kishte 
deklaruar se shtëpia e tij ishte shkatërruar gjatë bombardimeve të fshatit në 
vitin 1994. Ajo ishte vetëm në parashtrimet e mëvonshme trashëgimtarëve 
të tij se ai u argumentuan se muret e shtëpisë janë ende në këmbë, ndërsa 
kulmi i kishte rënë dhe ankuesi ishte duke iu referuar shtëpisë së të atit të tij, 
kur ai deklaroi, në parashtresat e tij të parë, që shtëpia ishte shkatërruar. Këto 
parashtresa nuk meritojnë asnjë besueshmëri, dhe rrethana që trashëgimtarët e 
ankuesit kanë paraqitur më vonë edhe në provat dëshmuese Gjykatës (deklaratë 
e z Tavad Meghryan) të ekzistencës aktualisht të shtëpisë tregon se sa larg 
ishin ata të gatshëm për të shkuar.

7.  Në të gjitha ngjarjet, dëshmitë e dhëna nga aplikanti dhe trashëgimtarët e tij në 
mbështetje të pretendimeve të tij të pronësisë nuk është bindës, si në të vërtetë 
ka pranuar shumica në paragrafin 196. Natyra kontradiktore e parashtrimeve 
të ankuesit nuk u sqarua nga shpjegimet e tij. Vlera provuese e certifikatës 
teknike pa iu referuar një titulli kryesor të pronësisë, me një fushë të zbrazur 
titulluar të “madhësinë së parcelës së tokës në bazë të dokumenteve zyrtare”, 
një informacion i tillë që kërkohet nga paragrafi 2.2 të Standardit të Raportimit 
Forma Udhëzime, dhe me pasaktë vulën zyrtare për autoritetin lëshues dhe 
emrin gabuar të rrethit në emblemën e vulës, është afër zero. As edhe një 
vlerësim i jashtëzakonshëm “fleksibël” i vlerës nominale të provave mund 
të shpëtojë atë nga një dyshim i fortë duke qenë të fabrikuara. Për më tepër, 
parashtruesi i kërkesës në bazë pretendimeve të tij pronësore në deklaratat me 
shkrim të dëshmitarëve të cilët nuk ishin të paraqitura për të kaluar provimin, 
pasi pjesa më e madhe edhe e pranojnë në paragrafin 193. Dëshmitarët kanë 
paraqitur dëshmi kontradiktore në pikat kyçe. Për shembull, deklarata e z 
Ghulyan Yura se aplikanti ka ndërtuar shtëpinë e tij “në sipërfaqen e tokës të 
dhënë atij nga ferma kolektive” bie në kundërshtim me atë të znj. Kachatryan, 
sekretar i bordit të këshillit të fshatit të Gulistan, i cili deklaroi se ankuesi 
është e lejuar për të ndarë parcelën e tokës që tashmë i ishte caktuar babait të 
tij. Kryetari i Komisionit të Tokës dhe Hartografisë të Shtetit të Republikës 
së Azerbajxhanit, Z. Garib Mammadov, pohoi vetë se “këshillat e fshatit 
e përmendura në këtë rast nuk kishin autoritet për të miratuar një vendim 
për ndarjen e tokave fqinje në shtëpi”. Dëshmia e zotit Yura se ka pasur 
katër dhoma në katin e dytë po ashtu kundërshton dëshminë e znj. Elmira 
Chirkinyan dhe znj. Lena Sargsyan në efektin që ka pasur tri dhoma në katin 
e dytë. Dëshmia e zonjës Lena Sargsyan se zona e përgjithshme e parcelës 
së tokës ishte 1,500 metra katror është në kundërshtim me atë të znj. Elmira 
Chirkinyan, i cili tha se kjo ishte një total prej 1.000 metra katrorë. Kjo lyps 
besimin se ankuesi nuk mund të ofrojnë dëshmi më të besueshme. Vizatuam 
planet dhe fotot e një shtëpie nuk paraqesin prova të detyrueshme të pasurisë 
së paluajtshme.
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Prandaj, supozimi i shumicës se shtëpia “ende ekziston edhe pse në një 
gjendje të keqe” është spekulim i pastër, bazuar në një ndryshim të papranueshëm 
të barrës së provës të cilat e detyrojnë paditësin për të provuar ekzistencën e 
faktit të kërkuar dhe imponohen nga pala e paditur detyrimin për të provuar 
mosekzistencën e tij (shih paragrafin 197: “në mungesë të provave bindëse se 
shtëpia e ankuesit ishte shkatërruar plotësisht para hyrjes në fuqi të Konventës”). 
E njëjta gjë vlen edhe për kritikën në vendin e të cilit kërkuesi pretendon të jetë 
pronar.

B. Statusi i viktimës në lidhje me varret e familjes
8. Çështja më komplekse e pretendimeve të kërkuesit në lidhje me të drejtën e 

tij për qasje në varret e të afërmve të tij do të kishte merituar vëmendjen e 
Gjykatës. Sikur të provohej se kërkuesi ka jetuar vërtetë dhe ka pasur varrezat 
e familjes së tij në fushën e Gulistan, kërkesa do të ishte e diskutueshme në 
dritën e Poluhas Dodsbo. Por nuk ka prova të mjaftueshme për banimin e 
aplikantit dhe asnjë dëshmi për të gjithë ekzistencën, dhe vendndodhjen e 
pronësisë së varrezave të dyshuara të familjes që i janë shtuar gjithnjë dosjes, 
duke minuar përfundimisht këto pretendime. Në krye të këtyre mangësive, 
videot provat e Gjykatës janë se dy varreza në Gulistan janë dëmtuar, por 
Gjykata injoron pyetjen se kush e bëri atë, ose kur është shkaktuar dëmi. 
Imazhet satelitore nuk kanë treguar vendndodhjen e varrezave në fshat. 
Për të pranuar rezidencën e pretenduar e aplikantit në bazë të kopjeve të 
paplota të dokumenteve sovjetike të kërkuesit dhe ekzistencën e dyshuar, të 
vendndodhjes së pronësisë së varrezave të familjes së tij në Gulistan një bazë e 
vetme e tregon veta fjalë, edhe një herë, masa e fleksibilitetit të pakufizuar me 
të cilën pjesa më e madhe iu afrua provave të paraqitura nga aplikanti. Së fundi, 
dyshimi se “e drejta për t’u kthyer në fshat”, si një aspekt i “jetës private” të 
kërkuesit zgjeron fushëveprimin e nenit 8 dhe përtej kufijve të saj të njohur.

C. Përfundimi paraprak: kufijtë e Parimeve Pinheiro

9.  Kur autoritetet gjyqësore janë të ballafaquar me pretendimet e kthimit të 
pronës pa dokumente nga refugjatët dhe të zhvendosurit, një shkallë e caktuar 
e fleksibilitetit mund të jetë e nevojshme, në përputhje me Parimet Pinheiro. 
Në të vërtetë, në situata të detyruara, zhvendosja masive e njerëzve mund të 
jetë e pamundur për viktimat për të siguruar provat zyrtare të ish shtëpisë, 
tokën, pasurinë e tyre apo edhe vendin e banimit të përhershëm. Megjithatë, 
edhe nëse disa masa fleksibiliteti mund të pranohet në drejtim të standardeve 
dëshmuese të Gjykatës në kontekstin e kërkesave pronësore të bëra nga persona 
veçanërisht të cenueshme, siç janë refugjatët dhe personat e zhvendosur, duhet 
të ketë kufizime të arsyeshme për qasje fleksibël të Gjykatës, që nga përvoja 
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tregon se zhvendosja masive e njerëzve nxit kërkesat pronësore të pahijshme 
nga oportunistët duke shpresuar për të përfituar nga kaosi. Fleksibiliteti 
i pakufizuar përndryshe do të diskreditojë vlerësimin faktik të Gjykatës. 
Pasi nuk arriti të përmbushë barrën e tij të provës, aplikanti u mbështet në 
fleksibilitetin e Gjykatës, e cila në këtë rast ka tejkaluar të gjitha kufijtë e 
arsyeshme, pasi ajo pranoi një rekomandim qartë kontradiktor dhe dëshmi 
të dokumentuara si të plota dhe të besueshme. Kontradikta të tilla flagrante 
sugjerojnë fort një version të fabrikuar të fakteve, duke minuar statusin e 
viktimës e ankuesit. Në funksion të këtyre mospërputhjeve dhe pasigurive, 
unë vetëm mund të konkludoj se ky është një rast artificial, i ndërtuar mbi 
një bazë të dobët të provës, i cili ishte zgjedhur si imazh i përshtatshëm i 
ngjashëm i Chiragov dhe të tjerët.

IV. Juridiksioni mbi vijën e armëpushimit dhe zonës ngjitur

A. Kohëzgjatja e vlerësimit të Gjykatës

10. Gulistan është e vendosur në mes të dy vijave të kundërta të forcave ushtarake 
të Azerbajxhanit dhe “ Republikës Nagorno-Karabak”. Fshati dhe pozicionet 
ushtarake të Azerbajxhanit janë në bregun verior të lumit Indzachay, që 
përbën jo vetëm një vijë ndarëse natyrore, por edhe në vijën e armëpushimit 
të hartuar në fund të luftës. Të dy hartat armene dhe Azerbaxhanase tregojnë 
fshatin të vendosur në vijën e kontaktit në mes dy ushtrive, siç kanë qenë të 
ngrira nga Protokolli Bishkek i majit 1994. Pozitat ushtarake të “Republikës 
së Nagorno-Karabakh” janë në jug të lumit. Fshati u shkatërrua pothuajse 
tërësisht, gjatë angazhimeve të betejës. Pajisje bujqësore u shkatërruan gjatë 
luftës dhe mbeti në atë gjendje. Vendi është i rrethuar nga minat. Shpesh 
kafshët e egra shkaktojnë plasje nga minat. Snajperët janë në mënyrë aktive në 
punë. Ka incidente të shpeshta dhe të shtëna nga të dyja anët, duke shkaktuar 
viktima. Me pak fjalë, dikush duke u përpjekur për të arritur në fshat, ose 
për të përdorur në fushën ngjitur rrezikon vdekjen ose plagosjen e rëndë nga 
minat apo zjarri nga ushtritë kundërshtare.

11. Vendndodhja e pozicioneve sakta të dy ushtrive është vendimtare në 
përcaktimin e çështjes së juridiksionit. Kërkuesi dhe Qeveria armene kanë 
pretenduar se ushtria e Azerbajxhanit është në kontroll të fshatit, dhe në 
mënyrë të veçantë se ajo ka pozicionet ushtarake në fshat dhe në rrethinat 
e tij, ndërsa forcat e “Republikës së Nagorno-Karabakh” janë të vendosura 
në anën tjetër të lumit Indzachay. Shteti i paditur e mohon kategorikisht 
këtë, duke thënë se pozicionet ushtarake armene janë afër fshatit, e cila 
është brenda rrezes së tyre të të shtënave, dhe i pozicionuar në një shpat të 
pjerrët, duke iu ofruar atyre një avantazh ushtarak. Në dy pika divergjente, 
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prania e ushtrisë së “ Republikës së Nagorno-Karabakh”, në pjesën jugore të 
linjës armëpushimit dhe prania e ushtrisë Azerbajxhanit në fshatin Gulistan, 
shumica pohojnë se forcat e vendosura në jug të lumit janë ato të ushtrisë  të 
“Republikës së Nagorno-Karabakh”, dhe jo ato të Armenisë (shih paragrafët 
134 dhe 136), dhe se “ka një numër të elementeve të cilat tregojnë një prani të 
pozicioneve të Azerbajxhanit dhe në këtë mënyrë e ushtarëve Azerbajxhanas 
në fshat”, edhe pse ata shtojnë se nuk e di nëse ka pasur forca të Azerbajxhanit 
në Gulistan nga 15 prilli 2002 deri më tani (shih paragrafët 137 dhe 138).
Në rrethanat e çështjes në fjalë, Gjykata duhet të konstatojë nëse Azerbajxhani 

në fakt kishte kontroll efektiv mbi Gulistan dhe zonën përreth të paktën pas qershorit 
të vitit 1992, pra, kur aplikanti, familja i tij dhe shumë armenë të tjerë të rajonit 
Shahumyan ishin të sulmuar dhe dëbuar nga forcat ushtarake qeveritare, deri në datën 
e dorëzimit të këtij vendimi. Si në Šilih, veprimet ushtarake në fushën e Gulistan në 
kohën përkatëse (qershor 1992) nuk përbëjnë “burimin e mosmarrëveshjes”; në 
vend të kësaj, ata ishin “burimi i të drejtave të pretenduara” nga aplikanti, dhe në 
atë masë kanë ardhur nën juridiksionit ratione temporis të kësaj Gjykate.

B. Vlerësimi i provave
12. Në thelb, provat e referuara nga shumica në mbështetje të konkluzioneve 

të tyre mbi çështjen e juridiksionit janë rezultatet i Shoqatës Amerikane për 
Avancimin e Shkencës raportit (AAAS), i cili i referohet imazheve satelitore 
të marra në vitin 2005, 2009 dhe 2012, dhe DVD të paraqitura nga aplikanti 
në vitin 2008 (shih paragrafin 137). Unë kam dyshime serioze në lidhje me 
përdorimin e kësaj dëshmie. 
Në një letër të datës 16 dhjetor 2013, e Kryetarit të Dhomës së Madhe vendosi 

t’i japë kërkesa Qeverisë së paditur, për arsye të sigurisë kombëtare, jo për të 
ditur në Qeverinë e imazheve Armenia 6-11, 13 dhe 14, si të përfshira në raportin 
e dhënë nga AAAS në nëntor të vitit 2013 me kërkesën e Gjykatës. Prandaj, 
vetëm ato pjesë të raportit për të cilin nuk ishte bërë asnjë kundërshtim i dërgohet 
kërkuesit dhe palës së tretë të Qeverisë për informacion. Pasi nuk ka asnjë bazë 
ligjore për këtë kërkesë, kërkuesi dhe Qeveria e palës së tretë janë të privuar nga 
informacioni përkatës pa bazë ligjore. Prandaj Gjykata duhet të ketë refuzuar 
këtë kërkesë në mungesë të një kuadri ligjor të saktë për mos lejuar zbulimin e 
provave sekrete të palëve. Barazia e armëve e detyron këtë.
13. As mund të pranojë, si dëshmi e pranisë së personelit ushtarak të Azerbajxhanit 

në Gulistan, në video incizim e fshatit që përbën aneksin 3 të vëzhgimeve të 
aplikantit të 21 shkurtit 2008. Sipas Qeverisë së Armenisë, video përmban 
pamjet e një ushtari Azerbaxhanas që ecën në mesin e rrënojave të Gulistanit. 
Në të vërtetë, njeriu i paraqitur në video nuk mund të identifikohet si një 
ushtarak, pasi ai nuk ka uniformë ushtarake dhe është i paarmatosur. Origjina e 
tymit në rritje nga oxhaqe të disa shtëpive është e panjohur. Është e pamundur 
që ky tym të vijë nga zjarret e ndezur nga barinjtë parë në DVD e paraqitur në 
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korrik 2012. Supozimet janë gjithmonë joshëse, dhe ndonjëherë i përshtaten, 
por duhet të shmangen kur një gjykatë e ligjit gjykon faktet.

14. Së fundi, më vjen keq se Gjykata nuk konsulton rezultatet e tetorit 2006 të 
misionit të OSBE në monitorimin e kufirit mes “Republikës së Nagorno 
Karabakut” dhe Azerbajxhanit pranë Gulistan. Nuk ka asnjë dëshmi të 
besueshme apo dëshmitar alternativ. Dëshmitë e zyrtarëve të “ Republikës së 
Nagorno Karabakh” dhe ish fshatarët e Gulistan, si dhe dëshmitë e zyrtarëve 
ushtarake Azerbajxhanas, zyrtarë dhe fshatarët nga fshatrat fqinje, janë 
mbledhur në rrethana të panjohura për Gjykatën, pa u dorëzuar pyetje. DVD-të, 
të cilat përmbajnë pamjet e Gulistan dhe zonën përreth, nuk japin një pasqyrë 
të qartë të pozicioneve të sakta ushtarake të dy ushtrive. Së fundi, pavarësisht 
nga çështjet ligjore të pranueshmërisë së tyre, imazhet satelitore të “llogoreve”, 
“ndërtesave ushtarake” dhe “automjeteve ushtarake” në dhe përreth fshatit 
janë të dyshimtë. Ndërtimi dhe zëvendësimi i ndërtesave ushtarake u vu re 
“në një rajon në veri të Gulistanit” (faqe 13 e raportit AAAS). Automjetet 
ushtarake janë vërejtur edhe në “zonat në veri dhe në perëndim të Gulistanit”, 
gjurmët e automjeteve duke qenë ndotur 2.5 km në veri të Gulistanit (faqe 16 
e raportit të njëjtë). “Punimet tokësore” dhe “barriera dheu” janë vërejtura të 
vendosura kryesisht jashtë Gulistanit. Nuk ka imazhe të “ndërtesave ushtarake” 
ose “automjeteve ushtarake” në Gulistan dhe imazhet vetëm të “llogoreve” 
në Gulistan i referohen vitit 2005 dhe 2009, por “nënshkrimi vizual nga këto 
llogore zbehet për shkak të mospërdorimit deri në vitin 2012” (faqe 7 e të njëjtit 
raport). Një gjë është e qartë: nuk ka gjurmë të varrezave në imazhet satelitore 
(faqet 7 dhe 22 të të njëjtit raporti). Në çdo rast, duke pasur parasysh kufizimet 
e rëndësishme të raportit AAAS, i cili përfshinte “imazhet e pamjaftueshme, 
pronat fantazme e imazhet, gjeografike fizike të rajonit, dhe vështirësitë e 
përgjithshme në kryerjen e vlerësimeve shumëvjeçare” (faqe 22 e të njëjtit 
raport), saktësia dhe besueshmëria e raportit janë dëmtuar në masë të madhe.

15. Sipas mendimit tim, është pakujdesi për tu mbështetur, vetëm mbi këtë bazë 
të dyshimtë të provave, se një nga ushtritë kontrollon territorin e fshatit me 
rrethinat e tij. Në funksion të këtyre dyshimeve, do të ishte e mençur për të 
vazhduar me vërtetimin e fakteve të pranuara nga të dyja palët, nëse ka, dhe 
kontrolluar ato kundër dëshmive objektive. Krahasimi i hartave të partive të 
zonës dhe leximet e tyre përkatëse të këtyre hartave do të duket për të treguar 
një pozicion ushtarak të vendosur në jug të lumit në një lartësi përballë fshatit, 
e cila do të lejonte ushtarakët atje jo vetëm për studim në fshat dhe zona e saj 
përreth, por edhe për të xhiruar në çdo lëvizje apo objektiv statik në fshat. 
Në bregun verior të lumit në lindje dhe veri-lindje të vendbanimit Gulistan, 
nuk duket të jetë në pozita të ndryshme ushtria e Azerbajxhanit, e vendosur në 
ultësira, në distanca në mes të 1 dhe 3 km nga fshati. Vlerësim i kujdesshëm i 
provave në dispozicion nuk pranon asnjë përfundim tjetër.
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C. Përfundim paraprak: Shtrembërimi i Assanidze 
16. Në bazë të provave të cilat janë ligjërisht të diskutueshme dhe fakteve 

kontradiktore, shumica vënë përpara një konstatim argumenti tipik, duke 
tërhequr në përfundimin se përgjegjësia e shtetit të paditur nuk është e 
“kufizuar” nga fakti se asnjë shtet tjetër nga Konventa nuk ka “përgjegjësi 
të plotë nën Konventën “për ngjarjet që ndodhin në Gulistan (shih paragrafin 
148). Përkundër faktit të qartë se zona është e paarritshme nga rrethanat 
ushtarake dhe marrjen në fushë, shumica pranojnë “përgjegjësinë e plotë” të 
shtetit të paditur, thjesht sepse nuk ka asnjë tjetër për të fajësuar për çfarëdo 
shkelje të mundshme të Konventës në atë territor.

17. Përfundimi i gabuar nga shumica mbështetet në një argument të vetëm, 
domethënë në krahasim me situatë e rastit Assanidze, në të cilën pjesa më 
e madhe mbështetet në paragrafin 150 të aktgjykimit. Analogjia e këtyre 
dy situatave është bërë haptazi, sepse në Assanidze qeveria gjeorgjiane ka 
pranuar se Republika Autonome Ajariane ishte pjesë përbërëse e Gjeorgjisë 
dhe se çështjet e ankua ishin brenda juridiksionit të shtetit gjeorgjian. Për 
më tepër, përveç rastit të z Assanidze, me tone të forta politike, nuk kishte 
asnjë problem të bashkëpunimit gjyqësor ndërmjet autoriteteve qendrore dhe 
autoriteteve lokale Ajariane. Për këtë arsye, ajo është mjaft artificiale për të 
krahasuar situatën e konfrontimit të drejtpërdrejtë ushtarak në Sargsyan me 
situatën e Republikës Autonome Ajariane, e cila kurrë nuk ka pasur aspirata 
separatiste dhe nuk ishte një burim i konfliktit midis shteteve të ndryshme.

18. Unë do të miratoj një qasje të ndryshme, për dy arsye: së pari, për mua 
faktet nuk janë të qarta, pasi dosja përmban prova të pamjaftueshme për 
të konstatuar përbërjen dhe madhësinë e forcave ushtarake në konfrontim, 
zjarri e tyre përkatëse dhe, më e rëndësishmja, pozicionimi i tyre i saktë 
gjeografik në lidhje me Gulistanin. Së dyti, edhe duke pranuar hartat e zonës 
së palëve në vlerë të plotë dhe duke supozuar se ekzistenca e pengesës fizike 
të lumit midis Gulistan dhe ushtrisë Nagorno-Karabak lehtëson aksesin e 
ushtrisë azerbaxhanit ndaj Gulistanit, unë nuk e konsideroj vetëm këtë fakt të 
mjaftueshëm në përfundimin se shteti i paditur ka juridiksion mbi Gulistanin 
dhe zona e saj përreth dhe se heqja e pretenduar e të drejtave të ankuesit 
sipas Konventës i atribuohet Azerbajxhanit. Me sa duket, ushtria e Nagorno-
Karabakh është më afër fshatit dhe në një pozicion më të favorshëm strategjik, 
për qitjen në distancë. Në fakt, Gulistan është i vendosur në mes të rrugës në 
mes të dy ushtrive, asnjëra prej të cilave nuk ushtron kontroll efektiv të zonës. 
Kjo është pikërisht ajo që e bën këtë zonë aq të rrezikshme. Për këto arsye, 
shtetit të paditur i mungon juridiksioni.
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V. Përgjegjësia për shkeljet e të drejtave të njeriut në vijën e armëpushimit 
dhe në zonën ngjitur

A. Pozita e shumicës: tejkalon Oruk
19. Duke vendosur për juridiksionin e Azerbajxhanit mbi Gulistan, shumica do 

të vazhdojë të vlerësojë arsyeshmërinë e Qeverisë së paditur për heqjen e të 
drejtave të ankuesit sipas Konventës. Sipas Qeverisë së Azerbajxhanit, duke 
lejuar qasje civile dhe qarkullim në një zonë të tillë të rrezikshme dhe të 
paqëndrueshme me shumë gjasa do të përbëjë shkelje të nenit 2 të Konventës. 
Përveç kësaj, e drejta ndërkombëtare humanitare duhet të rrisi konsideratat e 
mbrojtjes së civilëve kundër rreziqeve që mbizotërojnë në këtë zonë. Kjo është 
arsyeja pse, Qeveria shpjegon, se ka ndaluar aksesin civil në Gulistan, me anë të 
një mënyrë të fshehtë e të pa shpallur. Gjykata nuk di asgjë për data apo detajet 
e atë mënyrë. Megjithatë, pajtueshmërinë e saj me Konventën vlerësohet nga 
shumica në funksion të rrezikshmërisë dhe situatës ushtarake lokale.

20. Shumica gjeni se sjellja e palës ishte, dhe është ende, e justifikuar, duke 
zgjeruar praktikën gjyqësore të Oruk k. Turqisë (nr. 33647/04, 4 shkurt 2014) 
për çështjen në fjalë (shih paragrafin 233 të vendimit). Analogjia është jo e 
gjetshme, pasi që situatat themelore faktike nuk janë aspak të krahasueshme. 
Në rastin e Turqisë, viktimat jetonin në afërsi të një zone të qitjes ushtarake, 
aksidenti fatal duke qenë i shkaktuar nga sjellja e pakujdesshme e personelit 
ushtarak të cilit i kishin lënë municion të pashpërthyer në terren pas trajnimit 
të tyre. Prandaj, nuk ka asnjë ngjashmëri me faktet në këtë rast, qoftë në 
aspektin e hapësirës (jokonfliktuale, zone e populluar), koha (në kohë paqeje), 
rezultati (vdekja e një personi), apo edhe mens rea (neglizhencë nga ana e 
ushtarëve). Është e panevojshme të thuhet, kjo analogji ka ardhur keq thjesht 
shërbeu si një pretekst për të shmangur çështjen qendrore të rastit. Edhe duke 
supozuar premisën faktike të mazhorancës në lidhje me kontrollin efektiv 
të Gulistanit nga ushtria e Azerbajxhanit, që rasti në fakt nuk, duhet të ishte 
argumentuar në bazë të kufizimeve të cilat Neni 1 i protokollit nr.1 përcakton 
vetë, kur lexoni në lidhje me detyrimet e ligjit humanitar ndërkombëtar, duke 
përfshirë detyrimin për të mbrojtur civilët (POC), dhe më gjerë “përgjegjësisë 
për të mbrojtur” (R2P) të shtetit të paditur. Efekti i një renvoi të tillë është 
që të merren me zbatimin e nenit 1 të protokollit nr.1 të kushtëzuar në 
rrugën e Gjykatës që interpreton incidenter tantum të drejtën ndërkombëtare 
humanitare dhe përgjegjësinë për të mbrojtur.
Për hir të plotësisë, unë do të argumentoj më tej çështjen mbi bazën e pjesëve 

faktike të maxhorancës dhe duke marrë parasysh detyrimet ndërkombëtare për të 
Drejtën Humanitare të Shtetit, duke përfshirë detyrimin për të mbrojtur civilët, 
dhe përgjegjësinë e tij për të mbrojtur.
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B. Përgjegjësia për të mbrojtur në të drejtën ndërkombëtare

(I) Formimi i zakonshëm i shtetit 

(A) Praktika e Kombeve të Bashkuara
21. Neni 2 § 4 i Kartës së Kombeve të Bashkuara për ndalimin e përdorimit të forcës 

është një rregull jus cogens, i cili aplikohet në të dy raste ndërshtetërore. Ky 
rregull mund të kufizohet vetëm nga një sundim i natyrës së ngjashme (shih 
nenin 53 të Konventës së Vjenës për të Drejtën e Traktateve). Shënjestrimi i 
popullsisë nga qeveria e tyre, e cila, kërkon të kryejnë apo të lejojë kryerjen e 
gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit ose krimeve të luftës, të drejtpërdrejtë 
ose nëpërmjet agjentëve privatë që veprojnë nën drejtimin e tyre, ose me 
mbyllje e syve të tyre, përbën sjelljen penale sipas traktatit dhe drejtës 
zakonore. Parandalimi dhe ndëshkimi i krimeve të tilla është një jus cogens 
për detyrimin e një të paprekshme, natyra e domosdoshme, në kohë të dy 
paqes dhe të luftës. Në rastin e zgjedhjes qëllimshëm të një pjese të popullsisë 
në bazë të një kriteri racor, etnik, fetare apo bazuar pjesë të tjera të identitetit, 
si një objektiv i një sulmi sistematik, paligjshmëria e sjelljes është e përbërë 
nga qëllime diskriminuese, e cila gjithashtu bën thirrje për parandalimin dhe 
dënimin e detyrueshëm. Kështu, në normat e jus cogens ndalimi i përdorimit 
të forcës mund të kufizohet për arsye të mbrojtjes së një popullsie nga kryerja 
e krimeve jus cogens, zbatimi i nenit 103 të Kartës duke përjashtuar në këtë 
rast konfliktin e normave.
Menjëherë pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, Asambleja e 

Përgjithshme ka shprehur mendimin se “ [ishte] në interesin më të lartë të 
njerëzimit për t’i dhënë fund të menjëhershëm persekutimit fetar, racore dhe 
diskriminimit”, dhe për këtë arsye qeveritë duhet të “ndërmarrin hapa të shpejta 
dhe energjike “. Në kuadër të luftës kundër kolonializmit, janë bërë deklarata 
të guximshme duke shprehur të njëjtin parim. Në paragrafin 3.2 të Programit të 
veprimit për zbatimin e plotë të Deklaratës për Dhënien e Pavarësisë Vendeve 
dhe Popujve Kolonialë miratuar nga Rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme 2621 
(XXV), 12 tetor 1970 (A/RES/2621 (XXV), shih edhe A/8086), u vërtetua se 
shtetet “duhet të japin të gjithë ndihmën e nevojshme morale dhe materiale” për 
popullsinë e shtypur të një shteti tjetër “në luftën e tyre për të arritur lirinë dhe 
pavarësinë”. Parimet themelore të statusit ligjor të luftëtarëve që luftojnë kundër 
sundimit kolonial dhe të huaj dhe regjimeve raciste, të miratuara nga Rezoluta 
e Asamblesë së Përgjithshme 3103 e 12 dhjetorit 1973 (A/RES/3103 (XXVIII)) 
edhe deklaroi se “(t) luftat e popujve që ndodhen nën pushtete koloniale dhe 
dominimit të huaj dhe regjimeve raciste për zbatimin e të drejtës së tyre për 
vetëvendosje dhe pavarësi [janë] legjitime dhe në përputhje të plotë me parimet e 
të drejtës ndërkombëtare”, duke deklaruar se” një përpjekje për të shtypur luftën 
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kundër koloniale dhe dominimin e huaj dhe regjimet raciste [janë] në përputhje me 
Kartën e Kombeve të Bashkuara, Deklaratën mbi Parimet e Ligjit Ndërkombëtar 
në lidhje me marrëdhëniet miqësore dhe bashkëpunimi mes shteteve në përputhje 
me Kartën e Kombeve të Bashkuara, Deklaratën Universale të të Drejtave të 
Njeriut dhe Deklarata për Dhënien e Pavarësisë vendeve dhe Popujve Kolonialë 
dhe përbëjnë kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare”.

Kohët e fundit, kufizimi “i të drejtave” të njerëzve për vetëvendosje, liri dhe 
pavarësi me dhunë, veçanërisht popujt nën regjime koloniale dhe raciste ose 
forma të tjera të dominimit të huaj”, që luftojnë për këtë qëllim dhe për të kërkuar 
dhe për të marrë mbështetje u përsërit në paragrafin 3 të Deklaratës për rritjen 
e efektivitetit të Parimit të përmbajtur nga kërcënimi apo përdorimi i forcës 
në marrëdhëniet ndërkombëtare, e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme me 
Rezolutën 42/22, e 18 nëntor 1987 (A/RES/42/22).

Hap pas hapi, Këshilli i Sigurimit ka sanksionuar të njëjtën “të drejtë” për 
të përdorur forcën në një kontekst jokolonial. Nga njëra anë, ajo ka përmendur 
shkelje të rënda të të drejtave të njeriut si një kërcënim për paqen dhe sigurinë 
ndërkombëtare, që nga Rezoluta e parë 688 (1991), e 5 prillit të vitit 1991 
(S/RES/688 [1991]), më vonë është konfirmuar nga shumë të tjera, të tilla si 
Rezoluta 733 (1992) të 23 janar 1992 (S/RES/733 [1992]), dhe 794 (1992) i 3 
dhjetorit 1992 (S/RES/794 [1992]), mbi situatën në Somali, dhe 1199 (1998), nga 
23 shtator 1998 (S/RES/1199 [1998]), mbi gjendjen në Kosovë. Nga ana tjetër, 
ai autorizoi përdorimin e “të gjitha mjeteve” ose marrjen e “të gjitha masave të 
nevojshme”, duke përfshirë edhe masat ushtarake, për të t’i dhënë fund shkeljes 
të të drejtave të njeriut, për të siguruar ndihmë humanitare dhe rivendosjen e 
paqes, psh në Rezolutat 678 (1990) të 29 nëntor 1990 (S/RES/0678 [(1990]), 770 
(1992) të 13 gusht 1992 (S/RES/770 [1992]), 794 (1992) të 3 dhjetor 1992 (S/
RES/794 [1992]), 940 (1994) të 31 korrik 1994 (S/RES/940 [1994]), dhe 1529 
(2004) të 29 shkurtit 2004 (S/RES/1529 [2004]).

Rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme e 43/131 e 8 dhjetorit 1988 (A/
RES/43/131), duke pasur parasysh se “braktisja e viktimave të fatkeqësive 
natyrore dhe situata të ngjashme emergjente pa ndihmën humanitare përbëjnë 
një kërcënim për jetën e njeriut dhe për dinjitetin njerëzor”, Rezoluta 45/100 
e datës 14 dhjetor 1990 (A/RES/45/100), me referencë të parë në “korridoret 
humanitare”, dhe Rezoluta 46/182 e 19 dhjetor 1991 (A/RES/46/182), miratimin 
e “parimeve udhëheqëse” në ndihmën humanitare, dhe duke thënë se çdo shtet 
ka përgjegjësinë e parë dhe më kryesoren për tu marrë me kujdesin e viktimave 
të fatkeqësive natyrore dhe emergjencave të tjera që ndodhin në territorin e saj. 
23. Me fjalë të tjera, trajtimi nga ana e qeverisë e popullsisë që jeton nën 

autoritetin e saj nuk është më një çështje e cila shtrihet në fushën e rezervuar 
të shteteve. Siç shkroi edhe Abe Grégoire, në më të vogël të njohur Nenin 
tij 15 të Deklaratës du droit des gens, “Les Entreprises contre la liberté 
d’un peuple sont un Attentat contre les autres” tous (një sulm mbi lirinë 
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e një populli është një sulm kundër të gjithë popujve). Shtetet nuk mund 
të mbeten indiferent përballë situatave të diskriminimit sistematik dhe të 
shkeljeve të të drejtave të njeriut. Duke qenë të prezantuara nga Komisioni 
Ndërkombëtar për Intervenimin dhe Sovranitetin Shtetëror (ICISS), mbrojti 
në shënimin Sekretarit të Përgjithshëm paraqiti raportin e Panelit të nivelit të 
lartë mbi Kërcënimet, Sfidat dhe Ndryshimin dhe mirati Dokumentin Botëror 
të Samitit të vitit 2005, rregulli për përgjegjësinë për të mbrojtur popullatën 
nga gjenocidi, krimet e luftës, spastrimi etnik dhe krimet kundër njerëzimit 
u përfshinë zyrtarisht në Rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme 60/1 të 24 
tetorit 2005, i cili miratoi dokumentin në fjalë (A/RES/60/1), dhe Rezoluta 
e Këshillit të Sigurimit 1674 e 28 prill 2006 mbi mbrojtjen e civilëve në 
konflikte të armatosura, i cili miratoi paragrafët 138 dhe 139 nga rezultati 
i Dokumentit të Samitit Botëror (S/RES/1674 [2006]). Në ndërmarrjen për 
të siguruar një “kohë vendimtare” përgjigje, udhëheqësit politikë të botës 
pohuan vendosmërinë e tyre për të vepruar jo vetëm kur krimet në fjalë 
tashmë po ndodhin, por edhe kur ishin të pashmangshme, duke përdorur 
të gjitha mjetet e lejueshme dhe e nevojshme, duke përfshirë ato të natyrës 
ushtarake, për të shmangur ndodhjen e tyre. Konceptualisht dhe praktikisht, 
kjo përgjegjësi shkaktuan parandalimin e krimeve të tilla, duke përfshirë edhe 
nxitje për të kryer ato, si deklarata normative të paragrafit 138 të sqarohet, të 
përforcuar nga deklarata e mbështetjes politike e Këshilltarit të Posaçëm për 
Parandalimin e Gjenocidit në paragrafin 140. Natyra e përgjigjes së kërkuar 
nuk u la e pacaktuar, pasi ajo duhet të jetë gjithëpërfshirëse në mënyrë që të 
jenë “vendimtare”, dhe padyshim për të përfshirë gamën e plotë shtrënguese 
të veprimeve jo të dhunshme të zbatimit të Këshillit të Sigurimit, siç tregohet 
nga referencat e shprehura të Kreut VI, VII dhe VIII të Kartës. S’është nevoja 
të thuhet, se kërkesat e proporcionalitetit ishin të zbatueshme për reagimin e 
bashkësisë ndërkombëtare.
Me këtë shkallë të veçantë, në dokumentin përfundimtar të krijuar jo vetëm një 

angazhim të qartë politik për të përdorur ato kompetenca, por për të vendosur një 
detyrim universale të detyrueshëm për të mbrojtur popullatën nga shkeljet më të 
tmerrshme të të drejtave të njeriut. Kjo mbrojtje shtrihet në të gjithë “popullsinë” 
brenda territorit të shtetit, duke përfshirë edhe refugjatët, emigrantët, personat 
e zhvendosur dhe të minoriteteve, dhe jo vetëm për të “grupeve”, “civilë” ose 
“qytetarëve”. Lidhja e pandashme mes ligjit ndërkombëtar për të drejtat e njeriut, 
sundimi i ligjit dhe përgjegjësia për të mbrojtur u konfirmua duke e vendosur 
çështjen e fundit nën titulline  “IV. Të drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit “në 
Dokumentin përfundimtar. Qasja e dukshme (“mbi një bazë rast pas rasti”) 
referuar vlerësimit individual të mjeteve të përshtatshme dhe të nevojshme të 
trajtuar çdo situatë të veçantë, dhe me sa duket jo të rregullit ligjore të përcaktuar 
në Dokumentin, gjuha normative e të cilit (“përgjegjësia”) pasqyrohet në nenin 
24 të Kartës. Pas vendosjes së një detyre pozitive në Këshillin e Sigurimit për të 
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reaguar ndaj krimeve kataloguar ndërkombëtare, Dokumenti Rezultant harruar 
të përmendet nga pasojat e ndonjë dështimi të Këshillit të Sigurimit për t’iu 
përgjigjur. Por kjo mungesë është shumë e rëndësishme në aspektin ligjor. Duke 
pasur parasysh materialet përgatitore për takimin e Vjenës, përkatësisht ICISS dhe 
raportet e Panelit të nivelit të lartë, si dhe praktika e mëparshme e organizatave 
ndërkombëtare në Afrikë, heshtja e Rezultatit Dokumentet e lënë derën e hapur 
për mundësinë e rajonale alternative apo individit dhe zbatimit nëse Këshilli i 
Sigurimit nuk ka vepruar. Masa të tilla rajonale ose individuale të zbatimit të 
mund, në çdo rast, nuk mund të përjashtohen në funksion të natyrës bindëse të 
krimeve ndërkombëtare në rrezik. Së fundi, duke theksuar nevojën e Asamblesë 
së Përgjithshme për të vazhduar shqyrtimin e përgjegjësisë për të mbrojtur 
popullsitë, dokumentin përfundimtar për të zgjeruar rolin e saj plotësues në këtë 
fushë në dritën e parimeve të Kartës dhe, më gjerë, nga parimet e përgjithshme të 
së drejtës ndërkombëtare dhe të drejtës ndërkombëtare zakonore.

Riafirmimi i paragrafëve 138 dhe 139 të Dokumentit të Këshillit të Sigurimit, 
në pjesën operative të Rezolutës 1674, për të përforcuar natyrën detyruese të 
detyrimeve ligjore që rrjedhin dhe detyrimet e shteteve anëtare të Kombeve 
të Bashkuara për të zbatuar vendimet e marra në përputhje me përfundimet e 
Dokumentit (sipas nenit 25 të Kartës). Deklarata e mëvonshme nga Sekretari i 
Përgjithshëm i OKB-së se “Dispozitat e paragrafëve 138 dhe 139 të Rezultatit 
Samitit kapur fort në parimet e të mirëpërcaktuara të së drejtës ndërkombëtare”, 
ka shërbyer vetëm për të njohur fuqinë e tyre të brendshme ligjore.

Më pas, Këshilli i Sigurimit, Asambleja e Përgjithshme dhe Sekretari 
i Përgjithshëm aplikuan sundimin e përgjegjësisë për të mbrojtur me tepri në 
dokumente të detyrueshme dhe jo të detyrueshme. Në vitin 2007, Sekretari i 
Përgjithshëm emëroi një këshilltar special në Përgjegjësinë për të Mbrojtur, zyra 
e të cilit u bashkua së fundmi me zyrën e Këshilltarit Special mbi Parandalimin e 
Gjenocidit, duke hapur rrugën për një qasje më gjithëpërfshirëse dhe të koordinuar 
të problemit kryesor me të cilat përballen këto zyra. Në raportin e tij historik 
“realizimi i përgjegjësisë për të mbrojtur”, i 12 janar 2009 (A/63/677), Sekretari 
i Përgjithshëm i interpretuar në dokumentin përfundimtar, duke pranuar rolin e 
Asamblesë së Përgjithshme në bashkimin për procedurën e Paqes për të zgjidhur 
këtë ngërç të Këshillit të Sigurimit (paragrafët 11, 57 dhe 63). Me Rezolutën e 
saj 63/308 (2009), 7 tetor 2009 (A/RES/63/308), Asambleja e Përgjithshme mori 
parasysh raportin e Sekretarit të Përgjithshëm, duke pranuar atë në mënyrë të 
heshtur.
24. Mësimet praktike të Kombeve të Bashkuara janë të qarta: nëse të drejtat e 

njeriut kanë sunduar mbi sovranitetin dhe integritetin territorial në mënyrë 
që të çliruar popullsitë e kolonizuara nga shtypja dhe tirania, e njëjta gjë vlen 
edhe në lidhje me popullsinë e pakolonizuar përballur me qeveritë që nuk i 
përfaqësojnë ata dhe kanë kryer një politikë të diskriminimit dhe të drejtave 
të njeriut abuzimet ndaj tyre. Parimi i barazisë meriton një përfundim të tillë. 
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Në të dy situatat, mbrojtja e të drejtave të njeriut vjen e para, dinjiteti i grave 
dhe burrave të cilët janë viktima të një politike të tillë interesin e shtetit. 
Megjithëse paqja është shqetësimi kryesor i komunitetit ndërkombëtar dhe 
Kombet e Bashkuara, i cili kërkon “të shpëtojë brezat nga goditja e luftës”, 
kjo nuk duhet të jetë një paqe e prishur, të themeluar dhe mbajtur në bazë të 
flijimit sistematik të njeriut të drejtat e popullsisë së një shteti, ose një pjesë 
të saj, në dorë të qeverisë së vet. Në këto raste, komuniteti ndërkombëtar 
ka përgjegjësi për të mbrojtur viktimat, me të gjitha mjetet e nevojshme në 
mënyrë rigoroze.

(B) Praktika e shtetit
25. Praktika e fundit ndërkombëtare e ndërhyrjes ushtarake në favor të popullsive jo 

të kolonizuara nga shtetet e treta përfshin shembuj të tillë si ndërhyrje ushtarake 
e Britanisë së Madhe, Francës dhe Rusisë për të mbrojtur nacionalistët grekë, 
në 1827, të Francës ndërhyrjen ushtarake në Siri, në favor të e të krishterëve 
maronitë, në 1860-61, praktikë ndërhyrja Shtetet e Bashkuara në Kubë në vitin 
1989, dhe ndërhyrja e përbashkët ushtarake e Austrisë, Francës, Britanisë së 
Madhe, Italisë dhe Rusisë në Ballkan në favor të të krishterëve të Maqedonisë, 
në vitin 1905. Më shumë përfshin shembuj të fundit të intervenimit ushtarak 
të Vietnamit në Kampuchea, në 1978-1979, atë të Tanzanisë në Ugandë, në 
vitin 1979, apo atë të Shteteve të Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Francë 
dhe të tjerët në favor të popullsisë kurde në Irak, në 1991.
Në kontekstin e shkëputjes, ndërhyrja ushtarake e Indisë në konfliktin me 

Pakistanin është shembulli më i cituar, pasi Pakistani kishte mohuar jo vetëm 
të drejtën e vetëvendosjes së brendshme të popullsisë të Bengalisht Lindor, por 
kishte abuzuar edhe të drejtat e tyre njerëzore. As Rezoluta e Këshillit të Sigurimit 
307 (1971), të 21 dhjetorit 1971 (S/RES/307 (1971)), as Rezoluta e Asamblesë 
së Përgjithshme 2793 (XXVI), e datës 7 dhjetor 1971 (A/RES/2793 (XXVI)), 
konsiderohet nga India si “agresor” ose “banues”, dhe ata kërkojnë tërheqjen e 
menjëhershme të trupave.
26. Zhvendosja e kësaj paradigme në fund të shekullit të njëzetë, veçanërisht 

në Afrikë. Me kujtim të gjallë të gjenocidit në Ruandë dhe të reagimit të 
pakoordinuar e komunitetit ndërkombëtar ndaj tragjedisë, udhëheqësit 
afrikanë të vendosur për të marrë masa, duke krijuar mekanizma për ndërhyrje 
humanitare dhe operacionet e forcave ushtarake në konfliktet ndërshtetërore, 
duke përfshirë gjenocidin, krimet kundër njerëzimit, spastrimi etnik, shkelje 
të rënda të të drejtave të njeriut dhe grushtet ushtarake, si më poshtë:

(A)  Për sa i përket Komunitetit Ekonomik të Shteteve të Afrikës 
Perëndimore, shih Nenet 3 (d) dhe (h) dhe 22 të Protokollit të vitit 1999 
të ECOWAS dhe Rezolutën për themelimin e Mekanizmit i paqeruajtjes 
dhe sigurisë për Menaxhimin dhe Parandalimin e Konfliktit:
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“GMAKAP është akuzuar, ndër të tjera, me misionet e mëposhtme: ... b) 
paqeruajtëse dhe restaurimin e paqes; c) Ndërhyrja humanitare në mbështetje të 
katastrofës humanitare; d) Zbatimi i sanksioneve, përfshirë embargo; e) vendosjen 
parandaluese; f) Ndërtimi i Paqes, çarmatimi dhe demobilizimi”.

(B)  Për sa i përket Komunitetit Ekonomik të Shteteve të Afrikës Qendrore, 
shih Nenin 5 (b) të Protokollit 2000 Lidhur me themelimin e Paktit të 
ndërsjellë të Sigurisë në Afrikën Qendrore:

“Aux Fins enoncés ci-dessus, le COPAX: ... b. peut également Engager 
veprim toute CIVILE et Militaire de parandalimit, GESTION et de règlement de 
conflits”.

(C)  Për sa i përket Zhvillimit të Komunitetit të Afrikës Jugore, shih nenet 3 
§ 2 (e) dhe (f) dhe 11 të 2001 SADC të Protokollit Politikë, të Mbrojtjes 
dhe Sigurisë e Bashkëpunimit:

“Organi mund të kërkojë për të zgjidhur çdo konflikt të rëndësishëm 
brendashtetëror në territorin e një shteti palë dhe një ‘konflikt të rëndësishëm 
brenda shtetit” do të përfshijë: (i) dhunën në shkallë të gjerë në mes pjesëve të 
popullsisë, ose midis shtetit dhe pjesëve të popullsisë, duke përfshirë genocidin, 
spastrimin etnik dhe shkelje të rëndë të të drejtave të njeriut; (II) një grusht 
shteti ushtarak apo kërcënim tjetër për autoritetin legjitim të një shteti; (III) një 
gjendje të luftës civile apo kryengritjes; (IV) një konflikt i cili kërcënon paqen 
dhe sigurinë në rajonin ose në territorin e një Shteti Palë”.

(D)  Për të Organizatën e Unitetit Afrikan, shih nenin 4 (h) të Aktit të 
Afrikës së Unionit dhe të nenet 4 (j) dhe 7 § 1 (f) të Protokollit të vitit 
2002 në lidhje me themelimin e Këshillit të Paqes dhe të Sigurisë e 
Bashkimit Afrikan:

“Këshilli i paqen dhe sigurinë, do të udhëhiqet nga parimet e përcaktuara 
në Aktin konstituive, të Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe Deklaratën 
Universale të të Drejtave të Njeriut. Ajo, në veçanti, do të udhëhiqet nga parimet 
e mëposhtme: ... j. e drejta e Bashkimit për të ndërhyrë në një Shtet Anëtar në 
përputhje me një vendim të Kuvendit në lidhje me rrethanat e rënda, përkatësisht 
krime lufte, gjenocid dhe krime kundër njerëzimit, në përputhje me nenin 4 (h) 
të Ligjit themelues.”

Sipas të ashtuquajturit konsensus i Ezulwinit, miratimi nga Këshilli 
i Sigurimit mund të jepet “pas faktit” në rrethana që kërkon “masa urgjente” 
dhe, kështu, neni 53 § 1 i Kartës nuk është gjithmonë i aplikueshëm.
Nga kreditimi autoritetin e saj institucional për Ezulwini konsensusit, 
Komisioni Afrikan i Popujve për Zgjidhjen e të Drejtave të Njeriut ‘117 
(XXXXII), e 28 nëntor 2007, me temën “Forcimi i përgjegjësisë për të 
mbrojtur në Afrikë”, zgjeruar më tej ligjshmërinë e këtij interpretimi. 
Në qendër të këtyre iniciativave është vullneti politik vendimtar për të shmangur 
mosveprimin tragjik të Kombeve të Bashkuara në të kaluarën, nëse është e 
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nevojshme, duke zëvendësuar paqen e saj universale dhe mekanizëm e sigurisë 
nga veprimi shumëpalësh rajonal. Këshilli i Sigurimit ka reaguar pozitivisht dhe 
ka miratuar edhe mesazhin e ndërhyrjeve ushtarake ex facto zbatuar në kuadër 
të këtyre mekanizmave rajonale dhe nën rajonale. Për shembull, ai e bëri këtë 
në mënyrë eksplicite me ndërhyrjen ECOWAS në Sierra Leone dhe në Liberi 
dhe ndërhyrjen e Bashkimit Afrikan në Burundi, si dhe në mënyrë implicite 
me ndërhyrjen e SADC në Republikën Demokratike të Kongos. Kjo praktikë 
koherente dhe konsistente mishëron një besim pozitiv që kërkohet nga e drejta 
ndërkombëtare.

(C) opinio juris 
27. Duke pasur parasysh gjenocidin e popullsisë armene nga ana e Perandorisë 

Osmane, Fenwick një herë ka deklaruar se avokatët në përgjithësi besohet 
se duhet të ketë një e drejtë për të ndaluar masakrat e tilla, por nuk ishin në 
gjendje për të përcaktuar se kush kishte përgjegjësinë për të ndërhyrë. Sir 
Hersch Lauterpacht dha përgjigje të saktë. Duke kujtuar mësimet e Grotius’, 
ai pranoi se ndërhyrja nga çdo shtet është e ligjshme kur një sundimtar 
“shkakton mbi subjektet e tij një trajtim të tillë si askush kishte garantuar në 
shkaktimin “, duke shtuar:
 

“Kjo në vështrimin e parë është, një rregull disi befasues, sepse nuk mund të jetë 
e lehtë për të parë pse ai (Grotius) i lejon një shteti të huaj për të ndërhyrë, me 
anë të luftës, në emër të të shtypurve, ndërsa ai i mohon të persekutuar të drejtën 
e rezistencës. Pjesë e përgjigjes është, ndoshta, ajo që mbajti luftërat e tilla të 
ndërhyrjes që do të lejohen vetëm në raste ekstreme të cilat përputhen në masë 
të madhe me ato në të cilat mbreti e zbulon veten e tij si një armik i popullit të tij 
dhe në të cilin rezistenca është e lejuar.”

Në vitin e rënies së komunizmit në Evropën Lindore, pyetja u ri-hodh përsëri 
me shumë zhurmë në agjendën e bashkësisë ndërkombëtare. Me Institutin e 
Ligjit Ndërkombëtar u miratua neni 2 i Rezolutës mbi “Mbrojtjen e të Drejtave 
dhe Parimit të Mosndërhyrjes në punët e brendshme të shteteve” të vitit 1989, 
është pranuar se Shtetet, duke vepruar individualisht ose kolektivisht, kishin 
të drejtë për të marrë masa diplomatike, masa ekonomike dhe të tjera vis-à-
vis çdo shtet tjetër i cili kishte kryer shkelje të rënda të të drejtave të njeriut, 
sidomos në shkallë të gjerë ose shkelje sistematike, si dhe ato të drejta që kanë 
cenuar që nuk mund të përjashtohen, në asnjë rrethanë, me kusht që këto masa 
të lejohen ishin sipas të drejtës ndërkombëtare dhe nuk përfshijnë përdorimin e 
forcës së armatosur në shkelje të Kartës së OKB-së. A contrario, çdo iniciativë në 
përputhje me Kartën me qëllim të sigurimit të të drejtave të njeriut në një shtet 
tjetër mund të merren nga Shtetet duke vepruar individualisht ose kolektivisht, 
dhe nuk duhet të konsiderohet si një ndërhyrje në punët e brendshme të saj. Disa 
vjet më vonë, mjaft restriktive, Neni VIII i Rezolutës për Ndihmë Humanitare 
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2003 u riformulua, me shumë kujdes, si më poshtë: në rast se një refuzim për të 
pranuar një ofertë me mirëbesimin e ndihmës humanitare ose për të lejuar qasje 
të viktimave të çon një kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, Këshilli 
i Sigurimit mund të marrë masat e nevojshme në bazë të Kapitullit VII të Kartës 
së Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë, si ndërhyrja humanitare dhe përgjegjësia 
për të mbrojtur doktrinën kanë marrë vëmendje dhe mbështetje nga studiues me 
reputacion dhe mjekët me përvojë. 
28. Në funksion të praktikës dhe opinionin e përmendur më lart, sundimi i 

përgjegjësisë për të mbrojtur tregon disa dallime të rëndësishme sa i përket 
të “drejtës së intervenimit humanitar”: së pari, përgjegjësia për të mbrojtur 
nënkupton detyrimin fillestar të shtetit për të respektuar dhe mbrojtur të drejtat 
e njeriut dhe popullsisë së tij, e cila nënvizon rolin plotësues parandalues   dhe 
mbrojtës të bashkësisë ndërkombëtare; së dyti, përgjegjësia për të mbrojtur 
niset nga koncepti i “të drejtës” së çdo shteti për të ndërhyrë në punët e 
brendshme të një shteti tjetër, duke krijuar kushtet specifike për ndërhyrje 
dhe duke kufizuar lirinë e veprimit të një shteti të marrë masa kundër një 
shteti tjetër; së treti, përgjegjësia për të mbrojtur zhvendos fokusin nga “të 
drejtën” e shtetit për të synuar integritetin territorial dhe të drejtat e viktimave 
në rrezik; dhe së katërti, dhe më e rëndësishmja, sovraniteti bëhet i dobishëm 
për mirëqenien e popullsisë, dhe nuk është një qëllim në vetvete, përdorimi i 
forcës përbën instrumentin fundit të nevojshëm për të mbrojtur të drejtat dhe 
liritë themelore të popullsisë të viktimizuar në shtetin e synuar.

29. Për këtë arsye, përgjegjësia për të mbrojtur i korrespondon një norme zakonore 
e cila ka përfituar nga tri linja të ndryshme, por konvergjente të zhvillimit të 
së drejtës ndërkombëtare: së pari, të drejtat e njeriut nuk i përkasin fushës 
së rezervuar të sovranitetit të shteteve (neni 2 § 7 i kapitullit të OKB-së), i 
cili përjashton nga kjo fushë “të nxjerrë jashtë ligjit aktet e agresionit dhe të 
gjenocidit” dhe “parimet dhe rregullat lidhur me të drejtat themelore të njeriut, 
duke përfshirë mbrojtjen nga skllavëria dhe diskriminimit racial”, respekti për 
të cilat përbën erga omnes detyrimi i shteteve, dhe ku mosrespektimi mund 
të përbëjë një kërcënim për paqen ndërkombëtare; së dyti, zyrtarët shtetërorë 
kanë përgjegjësi personale për të mbrojtur popullsinë nën autoritetin e tyre 
politik, në dhimbjen e përgjegjësisë penale ndërkombëtare për delicta juris 
gentium: gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte (nenet I, IV, V, 
VI dhe VIII e Konventës kundër gjenocidit dhe nenet 6 deri 8 të Statutit 
të Romës i Gjykatës Ndërkombëtare Penale), parandalimi i prokurorisë e 
të cilit është edhe një detyrim erga omnes; së treti, mbrojtjen e civilëve në 
konflikte të armatosura është një përgjegjësi e komunitetit ndërkombëtar, që 
u kërkon shteteve për të marrë masa së bashku ose veç e veç për të shtypur 
shkelje të rënda të Konventave të Gjenevës ose Protokollit I të saj (neni 89 
i Protokollit shtesë), si dhe çdo shkelje tjetër e rëndë e së drejtës humanitare 
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ndërkombëtare duke personifikuar të drejtat elementare të njerëzimit, me 
efekt erga omnes, duke përfshirë në konfliktet e armatosura jo-ndërkombëtare 
ndërmjet qeverisë së një shteti dhe “forcave të armatosura disidente apo forcat 
e tjera të organizuara të armatosura” (neni 1 § 1 i Protokollit shtesë II të katër 
Konventat e Gjenevës), dhe midis qeverisë dhe forcave jo të organizuara, dhe 
madje edhe në konfliktet civile jashtë konfliktit të armatosur (të përbashkët 
neni III i Konventës së Gjenevës). Ky rregull i zakonshëm vlen edhe për 
veprim nga një shtet në territoret e huaja nën kontrollin e tij efektiv dhe për tu 
kryer personave privatë, në territoret kombëtare ose të huaj, kur ata veprojnë 
nën kontrollin e shtetit.

30. Në të drejtën ndërkombëtare, shtetet kanë për detyrë për të bashkëpunuar për 
të sjellë në fund, me anë të mjeteve të ligjshme, çdo shkelje serioze nga një 
shtet të një detyrimi që rrjedh nga një normë e detyrueshme e përgjithshme të 
së drejtës ndërkombëtare (shih nenin 41 § 1 të Projekt Neneve të përgjegjësisë 
së shtetit për Akte të Gabuara ndërkombëtarisht të Komisionit Juridik 
Ndërkombëtar (ILC)). Çdo shtet tjetër i ndryshëm nga shteti i dëmtuar mund 
të kërkojë përgjegjësinë e shtetit dhunues kur “ai detyrim shkel është borxh 
për komunitetin ndërkombëtar në tërësi”, dhe pretendimi nga shteti përgjegjës 
ndërprerja e veprimeve të gabuara ndërkombëtarisht (ibid., Neni 48 § 1 (b)).
Mizoritë masive të kryera nga një qeveri kundër popullatës së saj sjell 

pasoja të tilla ligjore në funksion të jus cogens për natyrën e këtyre krimeve dhe 
natyrën erga omnes korresponduese të drejtave të njeriut që kanë detyrim për 
tu mbrojtur. Në këtë kontekst, statusi ligjor i përgjegjësisë kolektive të Shtetit 
dhe përgjegjësinë e ekstraterritoriale e veçantë shtetërore për parandalimin dhe 
ndalimin e jus cogens krime është i qartë. Si parim, të gjitha shtetet duhet të 
konsiderohen si “shtete të dëmtuara”, në rastin e gentium delicta Juris, autorët e 
të cilit mendohet të jetë hostis human generis. Në fjalët e Lauterpacht se “veçori 
e juridiksionit të brendshëm ndalohet aty ku fillon zemërimi mbi njerëzimin”.
31. Të drejtat ndërkombëtare të njeriut, e drejta penale ndërkombëtare dhe e drejta 

ndërkombëtare humanitare kanë evoluar në mënyrë të tillë që konvergojnë në 
pranimin e detyrimeve ligjore për të marrë, kolektivisht apo individualisht, 
veprime parandaluese dhe shtrënguese kundër një shteti, i cili sistematikisht 
sulmon, ose toleron një sulm, në të gjitha ose një pjesë të popullsisë së 
tij. Ndërhyrja të drejtat e njeriut bazë janë kufizuar në mënyrë rigoroze 
për parandalimin ose ndalimin e mizorive masive në formën e gjenocidit, 
krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës dhe spastrimit etnik, dhe nuk ka 
për qëllim për të ndryshuar sistemin kushtetues të shtetit të synuar.
Si një mekanizëm ultimum remedium, ndërhyrja e të drejtave të njeriut 

bazë presupozon se ku të drejtat e njeriut janë të mbrojtura nga konventat 
ndërkombëtare, se mbrojtja nuk ka marrë formën e rregullt të marrëveshjeve 
të tilla për monitorimin apo sigurimin e respektimit të të drejtave të njeriut siç 
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janë dhënë vetë nga konventa. Përdorimi i forcës nga komuniteti ndërkombëtar 
është i kufizuar në këtë mënyrë nga subsidiariteti i dyfishtë, duke pasur parasysh 
dështimin e dy mekanizmave kombëtarë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe 
mekanizmat e përbashkëta ndërkombëtare të traktateve të të drejtave të njeriut.

Reagimi i komunitetit ndërkombëtar mund të bëhet, në rendin e autoritetit në 
rënie, me anë të një rezolute të Këshillit të Sigurimit, një rekomandim Asamblesë së 
Përgjithshme, një veprim i një organizate rajonale ose jo i autorizuar paraprakisht 
në bazë të nenit 53 të Kartës, të dy ad intra ose ad extra, dhe një veprim i një 
grupi të shteteve të njëjtit mendim apo një shtet të veçantë. Sa herë që do të thotë 
më autoritative e përgjigjes është e bllokuar, ose seriozisht duket se ky do të jetë 
rasti, mund të përdoret një mjet më autoritativ. Mosveprimi nuk është një opsion 
në rastin e një tragjedie që kanoset ose aktuale, duke vënë në rrezik jetën e një 
numri të pallogaritur të viktimave. Jo vetëm që Karta nuk mbulon të gjithë zonën 
e rregullimit të përdorimit të forcës, vetë Karta gjithashtu ndjek qëllime të tjera të 
tilla si mbrojtja e të drejtave të njeriut (nenet 1 § 2, 1 § 3 dhe 55), dhe garantimin 
sistematik të këtyre të drejtave nga ana e një shteti brenda kufijve të saj si dhe kur 
rrezikojnë paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Në rrethana të tilla, Shtetet duhet 
të marrin veprime të përbashkëta dhe të veçanta për të siguruar respektimin e të 
drejtave të njeriut të shkelura të popullsisë së viktimizuar (neni 56 i Kartës).

(ii) Përgjegjësia e Qeverisë së paditur
32. Shtetet sovrane kanë të drejtë të mbrojnë territorin e tyre kombëtar dhe 

mbrojtur popullsinë e tyre. Kjo është jo vetëm e drejta e tyre, por edhe detyrimi 
i tyre. Çdo qeveri ka detyrimin për të mbajtur ose rivendosur rendin dhe ligjin 
në shteti ose për të mbrojtur unitetin e tij kombëtar dhe integritetin territorial 
me “të gjitha mjetet e ligjshme”. Ndërsa përmbushjen e këtyre obligimeve, 
me “të gjitha masat e arsyeshme” janë shkak për të shmangur çdo humbje 
të jetës së civilëve dhe të dëmtimit të objekteve civile. Kur është absolutisht 
e nevojshme, prona civile mund të shkatërrohet për qëllime ushtarake. 
Civilët nuk duhet të zhvendosen në mënyrë arbitrare nga shtëpitë e tyre apo 
vendet e përhershme banimit, përveç arsyeve imperative ushtarake që janë të 
nevojshme për të justifikuar një zhvendosje të tillë. Në rastin e shpërnguljes 
me dhunë të civilëve, të drejtat e tyre për t’u kthyer dhe të gëzojnë shtëpitë e 
tyre dhe të pronës duhet të zbatohen sa më shpejt.

33. Në kontekstin e shkëputjes, veprime ushtarake nga ana e shtetit amë ndaj 
lëvizjes për shkëputje dhe ndërhyrje nga shtete të treta janë, në parim, të 
justifikuara. Detyrimi për të mbrojtur integritetin territorial vlen vetëm 
nëse shkëputja është në përputhje me kërkesat e mëposhtme: (1) popullsia 
që kërkon të shkëputet përmbush kriteret e Montevideos për shtetësinë, 
përkatësisht ato përbëjnë një popullsi të përhershme dhe të ketë një territor 
të përcaktuar, një qeveri dhe kapacitet për të hyrë në marrëdhënie me shtetet 
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e tjera; (2) para shkëputjes popullsia që kërkon të shkëputet nuk është lejuar 
të marrë pjesë në mënyrë të drejtë në një qeveri që përfaqësonte të gjithë 
popullsinë e ish-shtetit; dhe (3) popullsia që kërkon të shkëputet është trajtuar 
në mënyrë sistematike nga qeveria, apo nga një pjesë e popullsisë së shtetit 
mëmë veprimi i të cilit u fal nga qeveria, në mënyrë diskriminuese, ose në një 
mënyrë fyese nga të drejtat e tyre njerëzore.
Kur ndarja është në përputhje me këto kërkesa, veprimet ushtarake të 

qeverisë së shtetit amë ndaj popullatës që kërkon të shkëputet dhe ndërhyrja e 
shteteve të treta nuk është e ligjshme. Një Shtet humb të drejtën për të mbrojtur 
territorin e tij, kur ai në mënyrë sistematike shkel të drejtat njerëzore të një pjese 
të popullsisë së tij, ose toleron shkeljet të tilla nga agjentët privatë.

(iii) Përgjegjësia e komunitetit ndërkombëtar
34. Sovraniteti, barazia e të gjitha shteteve dhe ndalimi i kërcënimit ose përdorimit 

të forcës kundër një shteti tjetër janë parimet themelore të Kartës së Kombeve 
të Bashkuara. Këto parime kanë pasoja praktike, duke vendosur tashmë një 
njohje të nenit 7 të Deklaratës du droit des gens (1795), “Un peuple n’a Pas 
Le droit de s’immiscer dans le Gouvernement des autres” (njerëzit kanë të 
drejtë të ndërhyjë në administrimin e të tjerëve). Një akuzë për shkelje të të 
drejtave të njeriut në një shtet tjetër mund të dukshëm të sigurojë një pretekst 
të përshtatshme për ndërhyrje në politikën e saj të brendshme dhe, edhe më 
keq, për përmbysjen e qeverive legjitime, si “manifestim i një politikës së 
forcës, të tilla si në të kaluarën, rritja e abuzimeve të rënda”. Megjithatë, 
rrethana e thjeshtë se me të drejtën për të ndërhyrë mund të abuzohet nuk 
është në vetvete vendimtare për ekzistencën e saj ose përndryshe në të drejtën 
ndërkombëtare. Duhet të kujtojmë urtësinë e Grotius: “Ne e dimë, është e 
vërtetë, si nga historia e lashtë dhe moderne, se dëshira për atë që është e 
tjetrit kërkon pretekste të tilla si kjo për qëllimet e veta; por një e drejtë nuk 
pushon së ekzistuari në rast se është në një farë mase një kërkesë e padrejtë 
nga njerëzit e këqij.”
Gjatë dekadës së parë të shekullit të njëzet e një, sundimi i të drejtës zakonore 

ndërkombëtare është kristalizuar:
Shtetet kanë detyrimin ligjor për të parandaluar dhe ndaluar, përgatitjen dhe 

nxitjen, për gjenocid, krime lufte, spastrim etnik dhe krime kundër njerëzimit. Kur 
një shtet kryen këto krime, toleron kryerjen e këtyre krimeve ose është haptazi 
në gjendje për të kundërshtuar kryerjen e tyre në territorin kombëtar ose territoret 
nën kontrollin efektiv të tij, komuniteti ndërkombëtar ka një detyrim ligjor për të 
reaguar me të gjitha mjetet e duhura dhe të nevojshme, duke përfshirë përdorimin 
e mjeteve ushtarake, me qëllim të mbrojtjes së popullsive në shënjestër. Reagimi 
duhet të jetë në kohë, efektivë dhe proporcional. Me urdhër të përparësisë, e 
drejta për të marrë veprime i takon autoriteteve të mëposhtme: Këshillit të 
Sigurimit mbështetur në Kapitujt VI dhe VII të Kartës së OKB-së, Asamblesë së 
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Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në bazë të “Bashkimit për Paqe” Rezoluta 
rajonale ose nënorganizatat rajonale në përputhje me kornizën përkatëse ligjore, 
qoftë ad intra ose ad ekstra. Kur autoritetet kryesore janë bllokuar seriozisht, ose 
duket se ky do të jetë rasti, çdo shtet ose grup shtetesh do të jetë kompetent për 
të marrë veprime. 
35. Në kontekstin e shkëputjes, Shtetet e treta e kanë të ndaluar pë të marrë masa 

ushtarake kundër shtetit amë me pretekstin se popullata në shkëputje ka të 
drejtë për vetëvendosje. Kështu, territori i një shteti nuk mund të jetë objekt i 
blerjes nga një shtet tjetër që rezulton nga kërcënimi apo përdorimi i forcës, 
nuk ka sjellje territoriale që rezultojnë nga kërcënimi apo përdorimi i forcës 
që të njihet si e ligjshme, dhe çdo shtet ka për detyrë të mos organizojë, nxisë, 
ndihmojë ose marrë pjesë në akte në një konflikti civil ose akte terroriste në 
një shtet tjetër.
Mosndërhyrja në favor të popullsisë në shkëputje ka një përjashtim, 

dmth situatën ku qeveria e shtetit amë nuk është përfaqësuese e popullsisë në 
shkëputje dhe kryen sistematikisht abuzime në drejtat e tyre njerëzore, ose  fal 
një sulmi sistematik nga agjentët privatë kundër tyre. Në këtë situatë, veprimet 
e domosdoshme ushtarake të marra nga shtetet e treta në favor të popullsisë 
shkëputje është i ligjshëm, pasi ky i fundit ka vendosur kontrollin e territorit të tyre 
dhe deklaroi shkëputjen e tyre. Veprimet ushtarake nga shtetet e treta para për atë 
kohë përbën ndërhyrje të ndaluara në punët e brendshme të një shteti tjetër.

Nëse, përveç kërkesave të mësipërme, ndërhyrja parashikon mbrojtjen e 
popullsisë që kërkon të shkëputet e cila është etnikisht e njëjtë me atë të një shteti 
të tretë që ndërhyn, ligjshmëria e ndërhyrjes është edhe më pak e diskutueshme, 
sepse ajo barazohet ngushtë me një situatë të vetëmbrojtjes. Në çdo rast, për 
detyrimet sipas të drejtës ndërkombëtare humanitare dhe në lidhje me dispozitat 
e pacenueshme të të drejtave të njeriut, të vetëmbrojtjes nuk përjashtohen sjellje 
e gabuar të një shteti të tretë në ndërhyrje.

C. Përfundim paraprak: 
     A u zgjerua standardi Doğan dhe të tjerë me të vërtetë?

36. Kërkuesi pretendon se rajoni Shahumyan iu nënshtrua një bllokade nga 
Qeveria Azerbajxhanit në fillim të viteve 1990. Në qershor të vitit 1992 Gulistan 
u sulmua direkt nga forcat e Azerbajxhanit dhe popullsisë së fshatit, duke përfshirë 
kërkuesit dhe familjen e tij, u dëbuan dhe ikën në Nagorno-Karabakh dhe Armenisë. 
Ai ankohet se i është mohuar mundësia e kthimit në shtëpinë e tij dhe prona dhe 
gëzuar ato, ose të marrë kompensim për humbjen e tij.

37. Në paragrafin 32 të vendimit, shumica pranon se:
“Në prill-maj të 1991 Forcat e brendshme të BRSS dhe njësitë speciale 

(‘Omon”) të Azerbajxhanit RSS nisën një operacion ushtarak me qëllim për të 
kërkuar kontrollin e pasaportës “dhe çarmatosjen militantëve lokale armene në 
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rajon. Megjithatë, sipas burimeve të ndryshme, forcat qeveritare, duke përdorur 
qëllimin zyrtar si një pretekst të funksionimit dëbuan popullatën armene në një 
numër të fshatrave të rajonit Shahumyan, duke i detyruar ata të largohen nga 
shtëpitë e tyre dhe të ikin në Nagorno-Karabakh ose Armeni. Dëbimet u shoqëruan 
me arrestimeve dhe dhunë ndaj popullsisë civile. Në vitin 1992, kur konflikti 
përshkallëzoi në një luftë në shkallë të gjerë, rajoni Shahumyan u sulmua nga 
forcat e Azerbajxhanit.”

Shumica ka vendosur thjeshtë se shteti i paditur sulmoi popullatën armene 
të rajonit Shahumyan dhe i detyroi të largohen, pasi pretendimet e kërkuesve, 
por fatkeqësisht ata e gjejnë të panevojshme për të diskutuar “nëse arsyet për 
zhvendosjen e aplikuesit kanë pushuar së ekzistuari” (paragrafi 232).

Në vend që të merret me çështjen e mprehtë të “arsyeve për zhvendosjen me 
forcë” dhe këmbënguljen e tyre nga të paktën 2006 e deri në ditët e sotme, shumica 
kërkoi “konsideratat e sigurisë” pa ndonjë vlerësim të gjashtë rrethanave klasike 
që përjashtojnë të gabime të sjelljejes që përndryshe nuk do të ishte në përputhje 
me detyrimet ndërkombëtare të shtetit në fjalë: pëlqimi i (nenit 20 i Projekt 
neneve ILC mbi Përgjegjësinë e Shteteve për Akte të Gabuara ndërkombëtarisht), 
vetëmbrojtja (neni 21), kundërmasat (neni 22), forca madhore (Neni 23), ankthi 
(neni 24) dhe nevoja (neni 25). Çfarë është më tepër, argument i “konsideratave 
të sigurisë”, është mbështetur me analogji duke detyruar Oruk (cituar më lart), 
një rast pa lidhje fare me faktet e çështjes në fjalë.
38. Edhe pse detyrimet ndërkombëtare të shtetit të paditur në vitin 1992 (vit i 

zhvendosjes me forcë), në vitin 2006 (viti i depozitimit të aplikimit) dhe në 2015 
(viti i dorëzimit të këtij vendimi) kanë evoluar, megjithatë ekziston një vazhdimësi 
mes detyrimeve të saj ndërkombëtare humanitare dhe detyrimeve në të drejtat 
t njeriut të marra përsipër me miratimin dhe hyrjen në fuqi të Konventës në 
Azerbajxhan. Prandaj, Gjykata nuk duhet të ketë gjykuar mbi heqjen e pretenduar 
të të drejtave të ankuesit, pa vlerësimin e “burimit të të drejtave të pretenduara”.
Me një pamje të sqaruar plotësisht për ekzistencën e “burimit” të të drejtave 

të pretenduara, pyetjet thelbësore që duhet të adresohen janë: A sulmoi qeveria 
e Azerbajxhanit popullsinë armene të dëbuar nga rajoni Shahumyan në qershor 
të vitit 1992 dhe, nëse po, e bëri ketë veprim me ndonjë justifikim? A sulmoi 
dhe dëboi popullsinë armene në përputhje me detyrimet humanitare të shtetit 
të paditur? Ishin arsyet për dëbimin e popullsisë armene ende e vlefshme në 
vitin 2006, kur kërkuesi ka paraqitur kërkesën e tij? Janë të vlefshme kufizimet 
e vendosura mbi kthimin e kërkuesit në Gulistan nga pikëpamja e përgjegjësisë 
të shtetit të paditur për të mbrojtur jetët e civilëve në Gulistan dhe rrethinat e tij?

Gulistan mund të jetë një pjesë jo asnjanëse të tokës, por kjo sigurisht 
nuk është një vakum ligjor në Evropë. Ka një ligj që rregullon vijën e frontit 
midis dy ushtrive përballë njëri tjetrit, dhe se ligji është e drejta ndërkombëtare 
humanitare, duke përfshirë detyrimin për të mbrojtur civilët, si dhe përgjegjësinë 
për të mbrojtur. Neni 1 i protokollit nr.1 të Konventës i referohet parimeve të 
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përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare, si bazë për kufizimin e së drejtës së 
pronës, si dhe parimet e domosdoshmërisë ushtarake, mbrojtjen e civilëve dhe të 
përgjegjësisë për të mbrojtur.
39. Edhe pse shumica e konsiderojnë heqjen e së drejtës për akses në shtëpi, 

pronë, tokë dhe fshat, ata pretendojnë të vendosin detyrime pozitive shtetit 
të paditur, të tilla si ngritjen e një mekanizmi të kërkesave pronësore për 
t’u marrë me rivendosjen e të drejtave të pronësisë dhe të kompensimit për 
humbjen e gëzimit të pronës. Ҫështja e thirrur është Doğan dhe të tjerë. 
Përsëri, referenca është e gabuar. Për dy arsye: së pari, ndryshe nga kërkuesit 
në Dogan dhe të tjerët, kërkuesi në rastin në fjalë nuk ishte një person i 
zhvendosur, pasi ai jetonte në Armeni; së dyti, në Grupin Dogan dhe të tjerë 
Gjykata i la të hapura pyetjet nëse refuzimi i çdo aksesi në fshatin Boydaş 
deri në 22 korrik 2003 mbi bazë të incidenteve terroriste në dhe rreth fshatit 
ishte e ligjshme dhe e ndjekur nga një qëllim legjitim, i përqendruar në 
shqyrtimin e saj në lidhje me çështjen i proporcionalitetit, ndërsa në rastin 
konkret, shumica shprehimisht ka marrë parasysh sjelljen e qeverisë për të 
“justifikuar nga konsiderata të sigurisë”, dmth, ata gjetën se urdhri qeveritar 
për kufizimin e qasjes në Gulistan ka ndjekur një qëllim legjitim.

40. Për më tepër, refugjatët armenë, si kërkuesi, tashmë mund të përfitojnë nga 
Rendi i 1991 për këmbimet e legalizimeve pronësore midis individëve. 
Shumica ka parasysh këtë fakt, por të shkarkojë atë si të parëndësishme me 
argumentin se “aplikanti nuk ka qenë i përfshirë në një shkëmbim të tillë” 
(paragrafi 239). Në mënyrë implicite, shumica presupozon se Qeveria kishte 
detyrimin për të identifikuar dhe gjetur të gjithë personat e zhvendosur nga 
konflikti që kishin humbur pronën e tyre, duke përfshirë edhe ata që jetojnë 
jashtë vendit, në mënyrë që të “përfshijnë” ata në mekanizmin e shkëmbimit 
të pronës. Një spozim i tillë vë një barrë të paarsyeshme për Qeverinë. Për 
më tepër, shumica as që guxoi për të kontrolluar nëse kërkuesi kishte marrë 
iniciativën për t’u përfshirë në një shkëmbim të tillë të pronës dhe kishte 
mohuar këtë mundësi. Së fundi, nuk ka arsye objektive që kanë të bëjnë me 
mekanizmin e shkëmbimit që janë dhënë nga shumica për të refuzuar atë si 
një mjet i kënaqshëm i zbatimit të detyrimit të qeverisë për të vënë në vend 
masa administrative për të siguruar të drejtat individuale të kërkuesit.
Në çdo rast, në qoftë se shumica ka qëllim për të zgjeruar standardin Doğan 

dhe të tjerë për detyrimet pozitive në rastin e nenit 1 të Protokollit Nr 1 kërkesat e 
personave të zhvendosur jashtë vendit, dështuan. Të vetëdijshëm për mospasjen e 
një baze ligjore për “masat alternative”, pjesa më e madhe jo vetëm që i jep atyre 
një formulim hipotetik (paragrafi 238: “do të shfaqet veçanërisht e rëndësishme”), 
por edhe u zvogëlon atyre dicta obiter, nuk mbulohet nga një neni 46 urdhëri 
në pjesën operative të vendimit. Në këtë kontekst, përmendja e këtyre masave 
ngjason më shumë si dëshirë sesa si detyrim ligjor.
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VI. Konkluzione përfundimtare
41. Qëndrimet e shtetit janë të tejkaluara tashmë. Sovraniteti nuk është më ai 

që ishte në shekullin e shtatëmbëdhjetë. Pas një shekulli vrasjesh masive 
të kryera nga udhëheqësit politikë kundër popujve të tyre, si armenëve nën 
Talat Pacha, ukrainasit nën Stalinin, hebrenjve nën Hitlerin, e Cambodians 
nën Pol Potit, i Tutsi në duart e hutu, bashkësia ndërkombëtare doli me një 
përgjigje me dy drejtime: nga njëra anë, në Romë janë themeluar rregullat 
mbi përgjegjësinë penale ndërkombëtare të liderëve politikë dhe ushtarakë 
dhe, nga ana tjetër, në Vjenë është afirmuar sovraniteti si përgjegjësi për të 
mbrojtur të drejtat e njeriut nga bashkësia e ndërkombëtare dhe përgjegjësia 
për të mbrojtur popullatën nga gjenocidi, krimet e luftës, spastrimi etnik dhe 
krime kundër njerëzimit në rastin e dështimit të dukshëm të autoriteteve 
kombëtare për të siguruar mbrojtjen e tyre. Duke qenë në kryqëzimin e 
ligjit ndërkombëtar të të drejtave të njeriut, të drejtës penale ndërkombëtare 
dhe të drejtën ndërkombëtare humanitare, përgjegjësia për të mbrojtur nuk 
është një katalizator i thjeshtë politik për veprim ndërkombëtar. Ky është një 
rregull zakonor ndërkombëtar i cili u krijon të drejtave të njeriut garantimin 
e mbrojtjes nga shtetet. Veprimi që synon zbatimin e tyre është në këtë 
mënyrë edhe subjekt i sundimit ndërkombëtar të ligjit, duke përfshirë edhe 
atë të Konventës. Prandaj, kur zbatohet nga Palët Kontraktuese në Konventë, 
përgjegjësia për të mbrojtur është subjekt i mbikëqyrjes së kësaj Gjykate. Ata 
që kërkojnë për të zbatuar të drejtën ndërkombëtare duhet të jenë plotësisht 
të përgjegjshëm.

42. Ndërsa në Chiragov dhe të tjerë shumica nuk ka sqaruar nëse qeveria e 
Azerbajxhanit kishte dështuar në detyrimet e saj për të mbrojtur të drejtat 
njerëzore të popullatës së saj me origjinë armene dhe kështu kishte hedhur 
bazat për shkëputjen graduale nga “Republika e Nagorni-Karabakut” dhe në 
fund të fundit për ndërhyrjen e një kombi të huaj në hapjen e një korridori 
humanitar në Lachin, me pasoja të qëndrueshme negative për aplikantët, pjesa 
më e madhe të harruar në këtë rast, edhe një herë, për të marrë në konsideratë 
detyrimin ndërkombëtar të shtetit për të parandaluar dhe ndaluar shkeljet e të 
drejtave të njeriut të popullsisë armene të rajonit Shahumyan dhe kufizimet 
e mëvonshme të vazhdueshme të drejtave të njeriut në vijën e armëpushimit 
midis ushtrisë së vet dhe ushtrisë së “Republikës të Nagorno Karabakut”. 
Më vjen keq që shumica ka dështuar në të dy rastet për të dhënë një përgjigje 
parimore për çështje të kësaj rëndësie. 



Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut

DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA  ARMANI  DA  SILVA k.  
MBRETËRISË SË BASHKUAR

(Kërkesa nr. 5878/08)

VENDIM

STRASBURG

30 mars 2016

Vendimi është përfundimtar,  por mund të jetë subjekt i rishikimit redaktues.
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Në çështjen Armani da Silva kundër Mbretërisë së Bashkuar,
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, e mbledhur si një Dhomë e Madhe 

e përbërë nga:

Guido Raimondi, Kryetar,
Dean Spielmann,
ISIL Karakaş,
Josep Casadevall,
Luis López Guerra,
Mark Villiger,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Nebojša Vučinić,
Vincent A. De Gaetano,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek,
Dmitry Dedov,
Branko Lubarda,
Yonko Grozev, gjyqtarë,
dhe Lawrence Early, Kancelar,

Pas shqyrtimit të seancave me dyer të mbyllura më 10 qershor 2015 dhe 
20 janar 2016 jepet vendimi i mëposhtëm, i cili u miratua në datën e fundit të 
përmendur:

PROCEDURA
1.  Çështja e ka zanafillën në kërkesën (nr. 5878/08) kundër Mbretërisë së 

Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut depozituar në Gjykatë 
sipas nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive 
Themelore ( “Konventa”) nga një shtetase braziliane, zonja Patricia Armani 
Da Silva ( “kërkuesja”), më 21 janar 2008.

2.  Kërkuesja u përfaqësua nga Znj. H .Wistrich e Birnberg Peirce & Partners, 
avokate në Londër. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar (“Qeveria”) u përfaqësua 
nga Agjenti i saj Z.P.McKell i Zyrës së Jashtme dhe  të Commonwealthit. 

3.  Kërkuesja  u ankua se vendimi, për të mos u  ndjekur penalisht për  individët  
pas të shtënave fatale të kushëririt të saj nga ana e punonjësve të policisë, ka 
qenë në kundërshtim me aspektin procedural të nenit 2 të Konventës, i cili 
kërkon nga autoritetet për të kryer një hetim efektiv të aftë për të çuar në 
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krijimin e fakteve, përcaktimin nëse forca e përdorur ishte apo jo e justifikuar 
në rrethanat si dhe identifikimin dhe - nëse është e nevojshme – ndëshkimin 
e  atyre që janë përgjegjës.

4.  Më 28 shtator 2010, kërkesa iu komunikua Qeverisë.
5.  Më 9 dhjetor 2014, një Dhomë e Seksionit të Katërt e përbërë nga Ineta 

Ziemele, Paivi Hirvelä, George Nicolaou, Ledi Bianku, Zdravka Kalaydjieva, 
Paul Mahoney dhe Krzysztof Wojtyczek, gjyqtarë, dhe Françoise Elens-
Passos, Sekretare e Seksionit, hoqën dorë nga juridiksioni në favor të 
Dhomës së Lartë, asnjë prej palëve nuk ka kundërshtuar heqjen dorë (neni 
30 i Konventës dhe rregulli 72 i Rregullores së Gjykatës).

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

7.  Kërkuesja dhe Qeveria secili paraqitën një memorial mbi pranueshmërinë 
dhe themelin e kërkesës.

8.  Përveç kësaj, komentet e palës së tretë u morën nga Komisioni për Barazi dhe 
të Drejtat e Njeriut, të cilit i ishte dhënë leje për të ndërhyrë në procedurën me 
shkrim (Neni 36 § 2 të Konventës dhe rregulli 44 § 3 i rregullores së Gjykatës).

9.  U zhvilluar një seancë publike në Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, 
Strasburg, më 10 qershor 2015 (Rregulli 59 § 3).

10.  U paraqit para Gjykatës:
(A) për Qeverinë
Z. P. MCKELL,        Agjent,
Znj. C. MONTGOMERY QC,      Këshilltare,
Z. J. EDWARDI,        Këshilltar;
(B) për kërkuesen 
Z. H. Southey QC,
Znj. H. HILL QC,       Këshilltare,
Z. A.STRAW,
Z. H. WISTRICH,
Znj. M.WILLIS STEWART,      Këshilltarë.

11. Gjykata dëgjoi adresimet nga Znj. Clare Montgomery QC dhe Z. Hugh 
Southey QC, si dhe përgjigjet e tyre lidhur me pyetjet nga Gjyqtarët Villiger, 
Pinto de Albuquerque (gjyqtar zëvendësues), Lopez Guerra dhe Spielmann.

FAKTET
I. RRETHANAT E ÇËSHTJES

12. Kërkuesja  ka lindur në vitin 1974 dhe jeton në Londër. Ajo është kushërira e 
Jean Charles de Menezes, i cili u qëllua për vdekje nga oficerët e policisë më 
22 korrik 2005.
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A. Historiku 
13. Më 7 korrik 2005 katër kamikazë aktivizuan shpërthime në rrjetin e transportit 

të Londrës. Tre nga sulmuesit vetëvrasës ishin në trena nëntokësorë dhe njëri 
ishte në autobus. Pesëdhjetë e gjashtë persona, duke përfshirë edhe katër 
kamikazët, u vranë në sulm dhe shumë të tjerë u plagosën.

14. Shërbimi Policor Metropolitan ( “SHPM”) filloi një hetim të gjerë policor 
për të krijuar identitetin e personave të përfshirë ose, ndryshe, që lidheshin 
me shpërthimet. Inteligjenca e mëtejshme vuri në dukje se terroristët ishin, 
aktive, në planifikimin e  një sulmi  të mëtejshëm brenda një numri ditësh 
dhe niveli i kërcënimit që vjen në Mbretërinë e Bashkuar nga terrorizmi 
ndërkombëtar është ngritur nga niveli 3 në nivelin 1.

15. Më 21 korrik 2005, saktësisht dy javë pas bombardimeve të para, katër mjete 
shpërthyese u zbuluan në çantat e shpinës mbetur në tre trena nëntokësorë 
dhe në një autobus. Siç ishte pasur frikë se bombarduesit e dështuar do të 
rigrupoheshin në mëngjesin në vijim për të aktivizuar shpërthime të tjera, 
SHPM menjëherë nisi një operacion për t’i gjetur ata (Operacioni Theseus 
2). Ky operacion është udhëhequr, si Komandanti i Medaljes së Artë, nga 
Komandanti i Policisë John MCDOWALL.

16. Në 4.20 paradite më 22 korrik 2005 Komandanti MCDOWALL u informua se, 
inteligjenca kishte identifikuar Hussain Osman si të dyshuar në shpërthimet 
e dështuara të 21 korrikut. Të dy Z.Osman dhe një tjetër i dyshuar mendohen 
të jetojnë në një apartament në 21 Scotia Road, Londër.

B. Operacioni Theseus 2
1. Strategjia e Komandantit MCDOWALL-së

17. Në 4.38 paradite më 22 korrik 2005 Komandanti MCDOWALL vendosi për 
të filluar operacione të vëzhgimit në të dyja adresat : Scotia Road dhe një 
adresë tjetër në Londër. Qëllimi i përgjithshëm i operacionit në 21 Scotia 
Road ishte për të vendosur nëse të dyshuarit ishin të pranishëm në banesë 
dhe për arrestimin e tyre në mënyrë të sigurtë në qoftë se ata dilnin jashtë. 
Strategjia e Komandantit MCDOWALL për këtë operacion nuk është 
regjistruar; Megjithatë, kjo duket të ketë qenë në kontroll të objekteve në 
Scotia Road me përgjim të fshehtë, për të ndjekur personat që linin objektet 
derisa ata të ishin të sigurt për t’i sfiduar, dhe pastaj për t’i ndaluar ata. Me 
qëllim të zbatimit të kësaj strategjie plani i tij konsistonte në faktin se një ekip 
vëzhgimi nga SO12 (Dega Speciale) duhet të jetë i pranishëm në Scotia Road. 
Ata duhet të mbështeteshin nga një njësi e SO19, një Specialist Krimi & Dega 
e Operacioneve të SHPM. Njësia nga SO19 përbëhej nga zyrtarë të trajnuar 
me armë zjarri të veçanta (“SFOs”) të cilët, zakonisht, janë të vendosur në 
operacionet e para-planifikuara. Edhe pse disa oficerë të vëzhgimit ishin 
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të armatosur për mbrojtjen e tyre dhe të  individëve, trajnimi i tyre nuk u 
mundësoi atyre që do të përdorej si një burim për të arrestuar të dyshuarit 
e armatosur. SO19 normalisht e ndërmerr këtë detyrë, edhe pse policët e 
armatosur nga SO12 mund të përdoren për këtë qëllim, si mjet i fundit.

18. Shërbimi Mbretëror i Prokurorisë (“SHMP”) më vonë zbuloi se në qoftë se, 
strategjia e komandantit MCDOWALL do të ishte  ndjekur (sidomos, ekipi 
nga SO19 ishte vendosur në kohë për të mbështetur ekipet e vëzhgimit në 
Scotia Road), ngjarja nuk do të kishte marrë drejtimin ashtu siç u bë.

2. Struktura e komandës
19. Komandanti McDowall u emëroi komandantin Cressida Dick si Zyrtar i 

Lartë i Caktuar (“ZLC”) i cili ishte përgjegjës për arritjen e ekzekutimit të 
strategjisë Theseus 2 në mënyrë të sigurtë. Si i tillë, ai kishte përgjegjësinë për 
mbarëvajtjen e operacionit  në 21 Scotia Road më 22 korrik 2005. Ajo është e 
bazuar në Control Room 1600, ku ajo ishte mbështetur nga Trojan 80, një SFO 
me përvojë nga SO19 i cili ishte duke vepruar si këshilltar i saj strategjie.

20. Detektivi Kryeinspektori C (“DKI C”), u emërua si komandant i Medaljes 
së Argjendtë  për operacionin në Scotia Road. Edhe pse një komandant i 
Argjendtë normalisht do të ketë përgjegjësinë e fundit për menaxhimin e një 
incidenti dhe vendosjen e burimeve të armëve të zjarrit, me këtë rast ZLC 
e ka mbajtur këtë përgjegjësi dhe DKI C ka vepruar si komandant në terren 
të ZLC-së. DKIC u mbështet dhe u shoqërua në terren nga Trojan 84, i cili, 
ashtu si Trojan 80, ishte një përvojë e SFO nga SO19, i cili ishte duke vepruar 
si një këshilltar taktik. Trojan 84 ishte në krye të ekipit SFO që do të vendoset 
dhe ai ishte në kontakt të drejtpërdrejtë me Trojan 80.

21. Detektivi Inspektor Jon Boutcher (“DI Boutcher”), Oficeri i Lartë i Hetimit  
për hetimin e identitetit të personave përgjegjës për shpërthimet më 7 korrik 
2005, u emërua edhe si Komandant i Argjendtë.

3. Implementimi i strategjisë së komandantit MCDOWALL
22. Në orën 5.00 paradite, më 22 korrik 2005 u thirr një ekip vëzhgimi nga SO12. 

Nuk ka kërkesa të bëra në këtë fazë për një njësi nga SO19.
23. Në orën 6.04 paradite, dy ekipet e vëzhgimit nga SO12 ishin drejtuar në 

adresën Scotia Road për të kontrolluar objektet dhe për të ndjekur të gjithë 
ata që vijnë nga banesat. 21 Scotia Road është arritur nga e njëjta hyrje si 17 
Scotia Road dhe ekipet e vëzhgimit ishin vendosur në një furgon të vëzhgimit 
i cila kishte një pamje të asaj hyrje.

24. Dega e Anti-Terrorizmit të SHPM-së (“SO13”) dërgoi katër oficerë për të 
ndihmuar me ndonjë arrestim dhe për të fituar zbulimin. DI Boutcher ishte 
lidhja mes Dhomës së Kontrollit dhe SO13.
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25. Në orën 6.50 paradite Komandanti MCDOWALL mbajti një konferencë në 
të cilën është skicuar strategjia me armë zjarri. Trojan 80 ishte i pranishëm 
në konferencë së bashku me komandantët e Argjendtë për operacionet e 
mbikqyrjes në Scotia Road dhe adresën e dytë në Londër. ZLC-ja arriti në 
orën 7.15; Megjithatë, Komandanti McDowall foli pas konferencës për të 
siguruar se ajo kishte të gjitha informatat dhe ndihmën që i duhej.

26. Meqë ata nuk ishin thirrur më herët (shih paragrafin 22 më lart), SFOS nga 
SO19 u ndanë për funksionimin kur ata raportuan për detyrën. Në orën 7.45 
paradite, Trojan 84 informoi SFO. Konferenca nuk është regjistruar, por 
ai duket se i ka thënë ekipit se “mund të jetë e nevojshme për të përdorur 
taktika të pazakonta për shkak të mjedisit që ata ishin dhe se ata duhet të 
mendojnë për këtë”. Kur u pyetën për sqarim Trojan 84 ka shtuar se, në lidhje 
me një të shtënë kritike, udhëzimet do të vijnë direkt nga ZLC. Megjithatë, 
në qoftë se ata ishin të vendosur për të kapur një subjekt dhe nuk kishin një 
mundësi për ta sfiduar atë,  por subjekti nuk është  i përputhshëm , një e 
shtënë e rëndësishme mund të merret parasysh. SHMP më vonë gjeti se, kjo 
konferencë “I ka ushqyer SFO frikën se, ata do të takohen me vetëvrasësit me 
bomba dhe se ata  do të  qëllonin  mbi njerëz të tillë”.

27. Pas konferencës njësia nga SO19 udhëtoi në stacionin policor në Nightingale 
Lane, i cili ishte rreth dy milje nga Scotia Road. Ata u ndalën për benzinë   në 
rrugë. Me të arritur ata morën një informacion të mëtejshëm nga DKI C, i cili 
filloi në orën  8.50 paradite. Konferenca nuk është regjistruar, por duket se 
DKI C ka konfirmuar se terroristët kishin kapacitet për të bashkëngjitur një 
pajisje për veten e tyre që do të jetë e vështirë për tu zbuluar. Ai i përshkroi 
individët e përfshirë në shpërthime si “vdekjeprurës dhe të vendosur” dhe 
“deri në për të”. SHMP më pas e kritikoi këtë konferencë si të paekuilibruar 
pasi DKI C nuk kishte arritur të paralajmëronte SFO se jo të gjithë ata që do 
të ndaleshin në Scotia Road do të ishin sulmues vetëvrasës dhe se ata nuk 
duhet të reagonin në nxehtësinë e momentit.

28. Ekipi nga SO19 nuk ishte vendosur në pozicion deri pas orës  9.30 paradite.

4. Ngjarjet që çuan në vdekjen e Z. Jean Charles de Menezes
29. Jean Charles de Menezes ishte një shtetas brazilian i cili ka jetuar në 

adresën 17 Scotia Road. Në orën 9.33 paradite, ai u largua nga ndërtesa e  
apartamentit të tij nëpërmjet  hyrjes së përbashkët  në mënyrë që të shkonte 
në punë. Një oficer i mbikqyrjes në furgon pa Zotin de Menezes, e përshkroi 
atë dhe sugjeroi se “do të ishte e vlefshme që dikush tjetër t’i hidhte një 
vështrim’’  Megjithatë, pasi njësia nga SO19 nuk kishte arritur akoma në 
Scotia Road nuk ishte e mundur për të ndaluar  Z. de Menezes në këtë fazë 
(sipas strategjisë të përshkruar në paragrafin 17 më sipër). Në vend të kësaj, 
ai u ndoq nga zyrtarët e mbikqyrjes.



541

30. Në dalje të Scotia Road Z. de Menezes eci në një distancë të shkurtër në 
një stacion autobusi dhe mori një autobus që shkon drejt Brixton. CCTV 
në autobus nuk ka kapur të gjithë udhëtimin për shkak të vibracioneve por 
Z. de Menezes është regjistruar në autobus nga ora 9.39 e paradites. Në 
këtë pike, grupi mbikqyrës e ka përshkruar atë si “një ngjashmëri të mirë 
e të pëlqyeshme” të Hussain Osman. Nga 9.46 paradite përshkrimi kishte 
ndryshuar për të “jo identik”.

31. Në orën  9.47 paradite Z. de Menezes zbriti nga autobusi. Ai u pa më pas 
duke përdorur telefonin e tij celular para se të vrapojë përsëri në autobus dhe 
të ulet.

32. Janë çështje kontradiktore nëse identifikimi pozitiv është bërë nga Z. de 
Menezes, si i dyshuar në këtë fazë. Duket nga Raporti i Parë i Stockwell i 
Komisionit të Ankesave të Policisë të Pavarur (e “IPCC” - shih paragrafët 
45-71 më poshtë) që ato në terren nuk kishin qenë në gjendje të identifikonin 
Z.de Menezes si Hussein Osman. Fakti që Drejtuesi i Mbikqyrjes i referohet 
atij në çdo hyrje si një “mashkull i paidentifikuar” jep një mbështetje për këtë 
pozicion. Megjithatë, ata në Control Room 1600 duket se besojnë se ishte 
bërë një identifikim pozitiv i Hussein Osman.

33. Në kohën që Z. de Menezes u akomodua në autobus, njësia SO19 dhe filloi 
të bëjë rrugën e saj drejt Brixton. Udhëheqësi i skuadrës SFO më vonë i tha 
IPCC se, kishte dëgjuar në radio se “ai ishte patjetër njeriu ynë dhe se ai ishte 
nervoz dhe në ankth”.

34. Në 9.59 paradite ekipeve të vëzhgimit iu kërkua që të jepnin një përqindje 
treguese të mundësisë se Z.de Menezes ishte i dyshuari dhe ata i thanë se 
ishte “e pamundur [për ta bërë këtë], por mendonin se ishte [K] i dyshuar”.

35. Z. de Menezes zbriti nga autobusi në Stockwell dhe eci në drejtim të stacionit 
nëntokësor të Stockwell. Ka pasur disa oficerë të vëzhgimit në afërsi dhe 
udhëheqësi i tyre urdhëroi për të ndaluar Z. de Menezes para se ai të hynte 
në stacion. ZLC fillimisht urdhëroi që ata të kryejnë ndalimin, duke qenë të 
informuar se njësia nga SO19 nuk ka qenë ende në gjendje për të ndërhyrë. 
Megjithatë, pothuajse menjëherë pas kësaj ai u informua se njësia ishte në 
pozicion. Si pasojë, ajo anuloi urdhrin dhe udhëzoi SFO për të ndaluar Z. de 
Menezes. Në këtë kohë  Z. de Menezes ishte tashmë në stacionin nëntokësor. 
Trojan 84 kaloi rendin në SFO, duke i informuar ata se “ata duan që ta ndalojnë 
subjektin para se të hyjë në tunel”. SFO thanë se ata ishin duke shkuar për 
Kodin e Kuq, që do të thoshte se ata do të kenë kontroll të situatës dhe se një 
ndërhyrje e armatosur do të ishte e pashmangshme.

36. CCTV në stacion tregon se Z. de Menezes hyri në stacion në 10.03 paradite 
veshur me një xhaketë të hollë xhins, një T-shirt dhe xhinse, duke ecur me 
qetësi dhe nuk mbante asgjë. Ai zbriti një nga një  shkallë lëvizëse drejt një 
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platforme . Nuk ka asnjë regjistrim CCTV të fundit të shkallës lëvizëse ose 
të platformës: kaseta përkatëse, kur u kap nga SHPM, ishte bosh. Stockwell 
One Raporti i IPCC dhe SHMP më vonë gjeti se, kjo ishte për shkak se një 
kabëll ishte dëmtuar gjatë punimeve të fundit të rinovimit.

37. Në orën 10.05 paradite,  një numër i SFO hynë në stacionin nëntokësor të 
Stockwellit  dhe vrapuan poshtë shkallëve. Në orën  10.06 paradite ata po 
e ndiqnin Z. de Menezes  mbi platformë. Dëshmitë e asaj që ndodhi më pas 
janë kontradiktore dhe disa nga dëshmitarët kanë dhënë llogari të cilat  janë 
bërë të njohura tani që nuk mund të kenë qenë të sakta. Megjithatë, kjo do të 
duket nga deklarata e cituar në Raportin e IPCC Stockwellit se: Z. de Menezes 
hyri në vagonin e tretë të një treni dhe u ul; një nga oficerët e vëzhgimit u 
thirri grupeve të SFO se Z. de Menezes ishte aty;  Z. de Menezes u ngrit, me 
duart poshtë; ai ishte shtyrë mbrapa në vendin e tij dhe u  mbështet poshtë 
nga dy oficerë të policisë; sipas nje deshmitari dora e tij mund të ketë lëvizur 
në drejtim të anës së majtë të rripit në mesin e pantallonave; dhe dy SFO 
(Charlie 2 dhe Charlie 12) qëlluan Z. de Menezes disa herë dhe e vranë.

38. Brenda disa ditëve pas të shtënave, pasi ishte bërë e qartë se Zoti de Menezes 
nuk ka qenë i përfshirë në sulmet terroriste më 21 korrik, Komisioneri 
i Policisë së Metropolit, Kryeministri dhe Sekretari  i Shtetit për Punët e 
Jashtme dhe Çështjet e Commonwealthit  shprehu keqardhjen e tij të thellë 
të vdekjes së tij. Një përfaqësues i SHPM-së udhëtoi për të takuar familjen 
e tij në Brazil dhe kërkoi falje direkte në emër të policisë. Një pagesë ex 
gratia është rënë dakord për të siguruar përmbushjen e nevojave financiare 
të familjes. Ata u inkurajuan për të marrë këshilla të pavarura ligjore nga një 
avokat në Mbretërinë e Bashkuar dhe ata ishin të këshilluar që kostot e tyre 
ligjore do të përmbushen.

C. Hetimet pas vdekjes

1. Hetimet paraprake
39. Akti i Reformës së Policisë i vitit 2002 dhe Policia (Ankesa dhe Sjellja e 

pahijshme) Rregulloret e  2004 kërkojnë një qitje të policisë së përmendur nga 
IPCC. Megjithatë, pas të shtënave të Z. de Menezes Komisioneri i Policisë së 
Metropolit  në atë kohë i shkroi Zyrës Qendrore  për të informuar se ai kishte 
vendosur të mos referojë çështjen tek IPCC.

40. Nuk ishte e qartë se Z. de Menezes ishte i lidhur me shpërthimet në tentativë, 
Dega e Anti-Terrorizmit fillimisht mbajti kontrollin kryesor të skenës së 
vrasjes. Gjatë kësaj kohe, Departamenti i Standardeve Profesionale (“DSP”), 
një seksion i pavarur i SHPM-së e cila kishte qenë njoftuar për të shtënat në 
orën 10:38 paradite më 22 korrik 2005, siguroi paprekshmërinë e skenës së 
krimit, intervistoi dëshmitarët, dhe përfundoi tërheqjen mjeko-ligjore.
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41. Pas të shtënave, Charlie 2 dhe Charlie 12 janë dërguar në një stacion policor. 
Në orën  2.30 të darkës, duke qenë se kishin  marrë këshilla ligjore, ata treguan 
se nuk do të bënin deklarata në atë kohë. Në vend të kësaj, ata i bënë deklaratat 
e tyre së bashku rreth orës 2.00 të darkës të nesërmen, pasi ata i kishin thënë 
se Z.de Menezes nuk ishte i lidhur me shpërthimet në tentativë. Disa nga 
detajet që fillimisht u parashikuan kanë qenë të rreme ose vihen në dyshim. 
Për shembull, ata fillimisht treguan se, Zoti de Menezes ishte i veshur me një 
xhaketë të rëndë (pamjet CCTV treguan atë të veshur me një xhaketë të lehtë 
xhins) dhe se zyrtarët nga SO19 kishin thirrur “polici e armatosur” kur hipën 
në tren (IPCC ka konsideruar si një veprim “të palogjikshëm”, përballjen  me 
një sulmues të mundshëm vrasës).

42. Një oficer nga SO12 kishte kapur pamje të mbikqyrjes në orën  12.35 të 
darkës më 22 korrik 2005. Megjithatë, në orën  8.40 të darkës në të njëjtën 
ditë kë to pamje  janë dorëzuar përsëri zyrtarëve nga njësia. Rreth kësaj kohe 
një ndryshim duket se i është bërë në  hyrje; fjalët “një ndarje e pamjes së 
dytë të fytyrës së tij. Unë besoj se ishte [i dyshuari] “duket se kanë ndryshuar 
leximin “ Unë besoj se nuk ishte [i dyshuari] “.

43. Në orën 9.45, të darkës më 22 korrik 2005 Dega e Anti-Terrorizmit dorëzoi 
zyrtarisht kontrollin e skenës së DPS pasi ata ishin të kënaqur që Zoti de 
Menezes nuk ishte i lidhur me shpërthimet  e mbetura në tentativë.

44. Më 23 korrik 2005, u zhvillua një ekzaminim pas vdekjes dhe u regjistrua 
shkaku i vdekjes si “plagë të shumta në kokë. Shkaku i vdekjes ishte dëmtime 
të rënda në tru”.

2. Hetimi i parë IPCC dhe Raporti i IPCC Stockwellit .
45. Më 25 korrik 2005, DPS zyrtarisht referoi hetimin ndaj IPCC, hetimet e të cilit 

filluan më 27 korrik 2005, kur DPS dha materialin përkatës në pronësi të tij. 
Për shkak të seriozitetit - dhe interesit publik në - këtë çështje, IPCC vendosi 
se, do të përdorë stafin e vet për të kryer hetimin. Ajo është mbikëqyrur nga 
Kryetari i IPCC personalisht dhe ekipi i hetimin mori tërë kompetencat dhe 
privilegjet e një polici që kryen një hetim.

46.   Qëllimi i hetimit është që të këshillojë CPS se çdo vepër penale që mund 
të jetë kryer; për të siguruar atë me provat e nevojshme e për të ardhur 
në një vendim për ndonjë ndjekje penale; për t’i mundësuar “autoriteteve 
përgjegjëse” të oficerëve në fjalë (deputetëve dhe Autoritetit të Policisë 
Metropolitane, ose “APM”) për të marrë parasysh se çfarë masa disiplinore 
apo të tjera mund të jenë  të nevojshme të merren; për të informuar Sekretarin 
e Shtetit për Departamentin mbi rrethanat e vdekjes së Z. De Menezes ; dhe 
për të ndihmuar mjekun ligjor në lidhje me paraqitjen përpara jurisë.

47. Në veçanti, hetimi nga IPCC ishte për të  shqyrtuar:
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a)  informacionin që çoi në mbikëqyrjen e apartamenteve në Scotia Road;
b)  strukturën e komandës së operacionit, duke përfshirë detajet e numrit 

dhe llojin të oficerëve të specializuar të vendosur dhe taktikat në 
dispozicion të tyre;

c)  kualifikimin dhe trajnimin e atyre të përfshirë dhe përshtatshmërinë e 
tyre për të kryer rolin e tyre;

d) të dhënat e konferencës së dhënë për oficerët e përfshirë dhe çdo 
përshkrim ose fotografi të ndonjë të dyshuari të vënë në dispozicion;

e)  nëse operacioni ishte caktuar apo jo si një operacion “Kratos” (strategji 
kombëtare për trajtimin e sulmuesit të dyshuar vetëvrasës i cili lejonte 
përdorimin e forcës vdekjeprurëse në qoftë se është absolutisht i 
nevojshëm) dhe politikës, taktikat operacionale dhe nivelet e autoritetit 
të “Kratos”;

f)  detajet e operacionit të mbikqyrjes së celularit nga rruga Scotia drejt 
stacionit nëntokësor Stockwell;

g)  detajet e aksionit të policisë sapo Zoti de Menezes ka arritur në 
stacionin nëntokësor të Stockwellit ;

h)  nëse politika dhe organet operative të “Kratos” janë ndjekur dhe  ishin 
apo jo efektive; dhe

i)  nëse “Kratos” ishte në përputhje me nenin 2 të Konventës.
48. IPCC ishte gjithashtu për të raportuar mbi veprimet dhe deklaratat e DPS 

nga koha e incidentit në dorëzimin formal të hetimit IPCC, për të siguruar 
që hetimi IPCC përmbushte detyrimet e tij në bazë të nenit 2 të Konventës.

49. Gjatë hetimeve rreth 890 deklaratat e dëshmitarëve janë marrë nga policia, 
ekspertët mjeko-ligjorë dhe dëshmitarët civile dhe më shumë se 800 prova 
janë mbledhur. Familja e Z. de Menezes, së bashku me përfaqësuesit e tyre 
ligjorë, kanë dhënë njoftime të rregullta e të hollësishme verbale për progresin 
e hetimit dhe për  konkluzionet e tij.

50. Më 30 shtator 2005, ekipi hetimor IPCC paraqiti një raport ku IPCC tregon, 
ndër të tjera, që zyrtarë të caktuar mund të kenë kryer vepra penale ose 
disiplinore. Prandaj, IPCC njoftoi MSHP dhe APM  në lidhje me oficerët në 
fjalë.

51. Më 19 janar 2006 raporti i IPCC Stockwell është përfunduar dhe dorëzuar në 
SPSH. Më 6 dhe 22 mars të vitit 2006 përfaqësuesit ligjorë të Z. de Menezes u 
informuan mbi hetimin e IPCC dhe raportin. Personeli i IPCC ofroi gjithashtu 
për të udhëtuar në Brazil e për të informuar ndonjë anëtar të familjes së tij që 
banon atje. Më 14 mars 2006, IPCC paraqiti rekomandimet e veta në MSHP, 
APM, Inspektorit të Xhandarmëri së Madhërisë së Saj dhe për Home Office.
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(A) Përmbledhje e përfundimeve të raportit të Stockwellit. 
52. Raporti i konsideroi të gjitha deklaratat e dëshmitarëve të përshkruara në 

detaje, ngjarjet e 22 korrik 2005 dhe hapat hetimore të cilat pasuan të shtënat. 
Në veçanti, ato shqyrtuan veprimet dhe përgjegjësinë e komandantëve, 
këshilltarëve të tyre dhe të gjitha SFO e vijës së frontit dhe oficerët e 
mbikëqyrjes. Ndërsa është pranuar se, vdekja e Z.de Menezes nuk ishte 
rezultat i ndonjë akti të qëllimshëm projektuar për të rrezikuar jetën e çdo 
pale të tretë të pafajshme, ajo megjithatë arriti në përfundimin se:

“20.01 Nuk mund të ketë dyshim se në mëngjesin e 22 korrikut 2005, një 
kombinim i rrethanave në mes të 0500 dhe 1006 ka çuar në vrasjen e një 
njeriu krejtësisht të pafajshëm.”

53. Në lidhje me këtë “kombinim të rrethanave”, është identifikuar një numër 
dështimesh.

54. Së pari, ai kritikoi informimin e të dhënave nga DCI C dhe trojan 84:
“20.8 Nuk ka dyshim se informimi i ofruar nga [DCI C dhe trojan 84] 
përfshiu një përditësim të plotë mbi inteligjencën duke përfshirë edhe 
lidhjet midis 7 korrikut dhe 21 korrikut dhe mundësinë se oficerët me 
armë zjarri mund të duhet të përballen me një nga terroristët i cili i kishte 
mbijetuar bombardimeve  vetëvrasëse një  dite më parë. Çfarë konferencë 
për [SO19], dhe në të vërtetë ekipet e tjera, nuk kishin asnjë konkluzion 
për rrethanat në të cilat politika e Operacionit Kratos mund të përdorej. Kjo 
politikë ishte vetëm një opsion në dispozicion të policisë metropolitane për 
trajtimin e të dyshuarve për terrorizëm dhe kamikaz. Zyrtarëve të [SO19] 
nuk u tha se ajo duhet të përdoret vetëm si një çështje e fundit, kur ata ishin 
të sigurt për identitetin e personit në lidhje me të cilin se çfarë politikash do 
të aplikohen. Që duhet të ishin përfshirë në konferencë. “

55. Së dyti, ai kritikoi dështimin për të zbatuar strategjinë e komandantit 
MCDOWALL duke vendosur  njësinë nga SO19 e Scotia Road më parë:

“20.15 Menaxhimi i ngushtë i opracionit ndërmjet orës  07:15 dhe 09:30  
duhet të ketë përfshirë duke i dhënë efekt praktik strategjisë së hartuar nga 
Komandanti MCDOWALL në mënyrë që burimet e duhura ishin në vend 
në Scotia ROAD nga sa më shpejt që të ishte e mundur. Komandanti DICK 
ishte në krye të operacionit pas konferencë nga Komandant MCDOWALL. 
Politika, e cila është përshkruar në paragrafët 6.3 dhe 6.4, ishte, në thelb, 
një kontroll, ndalimi dhe arrestimi. Ajo që ka ndodhur në mes orës  07:15 
dhe 10:06 ishte një dështim i kësaj politike. Midis orës 07:15 dhe 09:33 
nuk kishte përpjekje të mjaftueshme për të vënë në vend burimet policore 
në Scotia ROAD që do t’i kishin mundësuar Policisë Metropolitane për t’i 
dhënë efekt politikës. Gjatë atyre orëve ka pasur një seri të konferencave. 
Asnjë nga tetë personat të cilët u larguan nga banesa para Z. de MENEZES 
nuk u ndalua në përputhje me strategjinë dhe kur ai u largua, thjesht u ndoq 
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në kuadër të përpjekjeve joefektive gjatë rrjedhës së një gjysmë ore për të 
përcaktuar nëse ai ishte [i dyshuari] . Nëse burimet e duhura do të kishin 
qenë në vend, do të kishte qenë mundësia për të ndaluar Z. de Menezes 
gjatë pesë minutave të ecjes së tij në Scotia ROAD, para kapjes së autobusit 
në TULSE HILL.

... ... ...
20,32 Detektivi Kryeinspektori C, komandanti i Argjendtë, ishte në mënyrë 
efektive komandanti i forcave tokësore me përgjegjësi për SO12, SO13 dhe 
oficerëve [SO19]. Megjithatë, për shkak të faktit se ai ishte ende me SO13 
dhe [SO19] në Nightingale LANE kur Z. de. MENEZES la Scotia ROAD, 
dhe qëndronte në qëndrën T.A, kur Z. de. MENEZES ishte identifikuar si i 
dyshuar në Brixton, DCI C ishte gjithmonë duke luajtur “Kapja’’ në lidhje 
me operacionin.
... ... ...
20.49 ... prova nga CCTV në stacionin nëntokësor Stockwellit  tregojnë 
se, zyrtarët [SO19] nuk kanë hyrë në stacion deri në dy minuta pasi Z. de. 
Menezes kishte kaluar nga barrierat e biletave.
20.50 Ndërkohë dy minuta është një periudhë shumë e shkurtër, vonese 
në [SO19] për të arritur në vendin e ngjarjes dhe dështimi për të marrë një 
identifikim pozitiv kishte të mundur kapjen e një personi, që besohej të 
ishte një i dyshuar që do të bënte  përpjekjen për të shpërthyer një bombë 
në sistemin nëntokësor një ditë më parë, për të marrë në të njëjtën autobus 
dy herë dhe të hyjë në një stacion nëntokësor. “

56. Së treti, raporti ishte kritik në lidhje me vonesën në dorëzimin e hetimit të 
IPCC:

“17.22 Presionet në të cilat Policia e  Metropolit vepronte në vijim të 
ngjarjeve të 7 korrikut  dhe 21 korrikut  janë evidente. Megjithatë, fakti që 
trupi i pavarur i themeluar nga Akti i Parlamentit për të hetuar ankesat dhe 
incidentet serioze që përfshijnë policinë, dhe i cili ka hetuar në mënyrë të 
pavarur çdo të shtënë fatale të policisë nga 1 prill 2004, ishte tani për tu 
përjashtuar nga skena, e përbënte një shqetësim të madh për një hetim të 
pavarur, dhe nuk duhet të ndodhte përsëri.
17.23 Fakti se nuk kishte shqetësim të tillë gjatë problemeve me kaseta 
CCTV në Stockwell dhe faktin se hard disqet në tren që mungonin e thekson 
edhe më tepër problemin. Kjo çështje mund të ishte zgjidhur shumë më 
herët nëse do të kishte qenë nën kontrollin e IPCC.
... ... ...
17.25 Dështimi për të lejuar akses të IPCC ka qenë gjithashtu i theksuar 
nga fakti se pamja e survejimit 165330 është ndryshuar.
... ... ...
17.33 Nëse IPCC do të kishte qenë i përfshirë në fillimin e hetimit, pamjet 
e survejimit nuk do të ishin lëshuar për ndryshimet që do të bëheshin. “
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57. Megjithatë, IPCC ka gjetur se vibracionet të larta kishin ndërhyrë me 
regjistrimin e pjesës më të madhe të udhëtimit me autobus, udhëtimi i shpejt  
në tren nuk ishte zëvendësuar në ditën përkatëse, si dhe pajisjet e regjistrimit 
në stacionin ishin thyer gjatë rinovimeve të  mëparshme . Si pasojë, ai arriti 
në përfundimin se nuk kishte “asnjë provë për një fshehje të dëshmisë nga 
hetimi”.

58. Po ashtu, dy ekspertët të cilët ekzaminuan pamjet e mbikqyrjes nuk mund të 
pajtohem me faktin se ai kishte qenë ndryshuar ose, në qoftë se ka qenë, cili 
mund të ketë ndryshuar atë.

(b) Prokuroritë
59. Raporti gjithashtu ka identifikuar një numër individësh të cilët CPS mund t’i 

konsiderojë për ndjekje penale.
(I) Charlie 2 dhe Charlie 12

60. Sa i përket vrasjes së  Z.de Menezes, pasi ai ishte ndaluar në tren, IPCC vuri 
në dukje:

“20.71 Veprimet e Charlie 2 dhe Charlie 12 duhet të konsiderohen në dritën 
e ngjarjeve të ditës dhe ato të dy javëve të kaluara. Në konferencë, ata ishin 
të pajisur me një relacion të plotë në aftësitë e të dyshuarve për terrorizëm. 
Gjatë operacionit ata kishin dëgjuar se njeriu që ishin duke ndjekur po 
identifikohej si një nga të dyshuarit e shpërthimeve në tentativë të ditës 
së mëparshme. Me të mbërritur në Stockwell, [SO19] shkoi në Gjendjen e 
Kuqe, autorizoi një ndërhyrje me armë zjarri, pas një urdhri nga OSSH-së 
për të ndaluar njeriun nga hyrja e stacionit dhe tunelin e trenit.
20.72 Ata kishin parë “Ivor[një oficer survejimi nga SO12] duke treguar 
tek i dyshuari, të cilin e panë të ngrihej nga  vendi i tij. ‘Ivor’ pastaj mori 
burrin dhe e detyroi atë të ulej përsëri në vend. Të dy zyrtarët deklarojnë se 
ata besonin që duhet të vepronin menjëherë për të parandaluar humbjen e 
jetës së njerëzve në tren.
... ... ...
20.74 Charlit 2 dhe 12 në mënyrë të qartë besonin se ishin duke vepruar 
në vetëmbrojtje, dhe kishin të drejtë në ligjin për përdorimin e forcës në të 
cilën ata vepruan. [E CPS] mund të dëshirojë të marrë në konsideratë nëse 
veprimet e ndërmarra nga Charlie 2 dhe Charlie 12 çojnë drejt vrasjes në 
kontekstin e justifikimit të tyre për të shtënat e Z. de Menezes dhe duke 
pasur parasysh faktin se ka pasur sqarime për të shtënat në atë kohë të cila 
nuk përputhen me të dhënat e 36 orëve më vonë.
... ... ...
20.94 ... [CPS] ... gjithashtu mund të dëshirojnë të marrin në konsideratë 
nëse ata ishin vulgarisht neglizhent për të ardhur në përfundim se ishin 
konfrontuar me një sulmues vetëvrasës. “
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(Ii) OSSH
61. Në lidhje me rolin e OSSH, IPCC ka deklaruar:

“20,77 Urdhri i dhënë nga Komandanti DICK ishte për të ndaluar të dyshuarin 
duke e marrë në stacionin nëntokësor dhe më pas në trenin nëntokësore. Kur 
u bënë intervistat u pyetën për të shpjeguar fjalën “Ndalim” dhe përgjigjja e 
saj ishte se ‘Ndalo’ është një fjalë e zakonshme në terminologjinë e policisë 
dhe është menduar si “të ndalohet dhe të mbahet”. Ky opinion mbështetet 
nga DCI C dhe trojan 80 dhe 84.
20,78 Megjithatë, mënyra sesi urdhri u prit nga [SO19] duhet të merret 
parasysh. Pas një konference të plotë, shumë prej oficerëve të [SO19] e 
kanë përshkruar se ata besonin se do të duhet të përballeshin me një sulmues 
vetëvrasës. Zyrtarët e [SO19] kanë deklaruar se ata besonin se njeriu që 
ishin duke ndjekur në autobus ishte identifikuar si një prej të dyshuarve për 
shpërthimet e dështuara në 21 korrik 2005. Ata kishin qenë në një situatë 
të përpjekjes për të “kapur’’me mbikqyrje ekipi pasi konferenca e tyre 
kishte mbaruar. Dhe, ndërsa ata iu afruan stacionit nëntokësor Stockwell 
dëgjuan se i dyshuari kishte hyrë në stacionin nëntokësor dhe kishin marrë 
një urdhër për ta ndaluar atë që të marrë trenin nëntokësor. Unë nuk besoj 
se, përdorimi i fjalës ‘ndalo’ mund të jetë i lidhur me detyrat normale 
policore. Me mendjen e vendosur oficerët e [SO19] besonin se një sulmues 
vetëvrasës kishte hyrë në stacionin nëntokësor, për të marrë një urdhër të 
tillë për ta ndaluar atë nga OSSH nuk mund të jetë e lidhur me detyrat 
normale. Nuk do të kishin dobi në vijim të konferencës së tyre për të cilën i 
referohemi në paragrafin 20.8. Në qoftë se ata kishin marrë një informacion 
të tillë do të mund të ishin më të kujdesshëm në mënyrën se si iu afruan dhe 
trajtun Z. de Menezes.
... ... ...
20.82 Komenti i [Hetuesit të Lartë J.D. Cummins] në paragrafin 20.47 për 
pasojat e ekipit të mbikqyrjes ka dështuar për të identifikuar në mënyrë 
adekuate personin që i ishin vënë pas. Megjithatë, nëse ekipi kishte kaluar 
tridhjetë minuta pas dhe duke qëndruar me Z. de Menezes duke u përpjekur 
për të identifikuar atë. Kjoi ka dhënë Komandantit DICK një mundësi 
tridhjetë minuta për të vepruar në përputhje me strategjinë e operacionit. 
Nuk ka pasur përpjekje për ta bërë këtë.
20,83 Oficerët e SO12 të cilët janë në ndjekje të Z. de Menezes ishin të 
autorizuar të mbajnë armë për mbrojtje personale dhe mbrojtjen e publikut. 
Në kontekstin e ngjarjeve të 7 korrikut dhe 21 korrikut, kur, respektivisht, 
ka pasur një shpërthim të suksesshëm dhe një detonim në tentative të 
bombave në autobusë ajo ishte një dështim i menaxhimit të operacionit, 
për të lejuar Z. de Menezes për të marrë autobusin për në TULSE HILL. 
Nëse ai do të kishte qenë një sulmues vetëvrasës, ngjarja mund të kishte 
qenë katastrofike. Prandaj, dështimi për të përdorur SO12, për ta ndaluar 
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atë të marrë përsëri autobusin për në Brixton, ishte një dështim edhe më i 
pashpjegueshëm për të zbatuar strategjinë.
... ... ...
20.87 [OSSH] ka miratuar se ajo ishte personi në komandë.

[E CPS] mund të dëshirojë të marrë në konsideratë nëse mënyra në të cilën 
është urdhëruar ky operacion, dështimet që të kenë burime të vendosura siç duhet 
dhe mungesa e çdo opsioni tjetër taktik mund të konsiderohet të jetë i rëndë nga 
pakujdesia “.

(Iii) “James”
62. Në lidhje me “identifikimin” e Z. de Menezes, si të dyshuar, IPCC vuri në 

dukje:
“20.53 ... James [kreu i ekipeve të vëzhgimit] komunikoi se një pjesë e 
ekipit të tij mendonin se subjekti nuk ishte [i dyshuari]. Ky informacion 
duhet t’i ketë qenë komunikuar plotësisht [OSSH] pasi kjo mund të ketë 
ndikuar në vendimmarrjen e saj. [E CPS] mund të dëshirojë të marrë 
në konsideratë nëse kjo neglizhencë nga ‘James’ ... plotëson testin për 
neglizhencë të madhe. “

(Iv) Oficerët e tjerë në tren
63. Si për çdo vepër penale të mundshme nga ana e tetë oficerëve në bordin e 

trenit:
“20,91 Duke pasur parasysh se, ata besonin se ishin konfrontuar me një 
sulmues vetëvrasës ndoshta është e palogjikshme që ata do të kishin sfiduar 
atë para se të përpiqeshin për ta kapur atë. [E CPS] mund të dëshirojë të 
marrë në konsideratë nëse ndonjë nga tetë oficerët në tren i cili deklaron se 
ata bërtitën ose dëgjuan fjalët “policinë e armatosur” kanë komplotuar për 
të ... prishur rrugët e drejtësisë. ... “

(V) Trojan 80, Trojan 84 dhe DCI C
64. Si IPCC nuk e konsiderojnë se Trojan 80, Trojan 84 dhe DCI C kanë qenë në 

një pozicion për të ndikuar në rezultatin e ngjarjeve, ishin të mendimit se ata 
nuk mund të mbahen përgjegjës.

(VI) Regjistri i mbikqyrjes
65. Në lidhje me ndryshimin e mundshëm të pamjeve të mbikqyrjes (shih 

paragrafët 42 dhe 56 më lart), IPCC nuk ka gjetur prova të mjaftueshme 
kundër çdo individi për të sugjeruar se procedura penale mund të jetë e 
përshtatshme.
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(C) Rekomandimet operative
66. IPCC vuri në dukje se, në rrjedhën e hetimit ishin ngritur shqetësime të 

rënda në lidhje me efikasitetin e reagimit të policisë më 22 korrik 2005. Këto 
shqetësime ishin jo vetëm se, një anëtar krejtësisht i pafajshëm i publikut 
ishte vrarë gabimisht, por edhe reagimi i policisë nuk mund të ketë qenë i 
mjaftueshëm për të ndaluar një terrorist i cili synon të shkaktojë dëm. Prandaj,  
ajo  bëri një numër rekomandimesh të hollësishme operative.

67. IPCC theksoi dy çështje operative në lidhje me përdorimin e armëve të zjarrit: 
vonesa të konsiderueshme në mes të kohës kur njësia e SO19 është kërkuar 
dhe kur ajo ishte vendosur, dhe mungesa e qartësisë në lidhje me komandën 
për të “ndaluar” të dyshuarin duke pasur parasysh ndarjen e mendjes së SFO. 
Ajo gjithashtu ka bërë rekomandime të hollësishme për çështjet e komandës 
dhe kontrollit në operacionet e armëve të zjarrit, duke përfshirë edhe nevojën 
për të qartësuar rolet dhe përgjegjësitë në kuadër të zinxhirit komandues; për 
të krijuar një kuptim të qartë dhe të përbashkët të rrethanave të operacioneve 
të ardhshme; dhe, duke pasur parasysh dështimin  për të zbatuar strategjinë e 
komandantit MCDOWALL për të siguruar vendosjen e njësisë nga SO19 në 
kohë, për të vënë në vend më të mirë kanalet e komunikimit.

68. Në lidhje me operacionet e mbikqyrjes, IPCC ka shprehur shqetësimin se 
ekipi i mbikqyrjes, i SFO, dhe ata që janë në komandë nuk kanë punuar së 
bashku dhe nuk ishin mjaft të njohur me praktikat e punës së njëri-tjetrit; se 
dy oficerë të mbikqyrjes besonin se personi që po ndiqnin nuk ishte i dyshuar 
dhe se kjo nuk  i është komunikuar OSSH; dhe se pamjet e mbikqyrjes kishin 
ndryshuar.

69. Në lidhje me menaxhimin e situates pas-incidentit, IPCC përsëriti shqetësimin 
e saj në lidhje me vonesën në dorëzimin e skenës dhe hetimit ndaj tyre, dhe për 
faktin se Charlie 2 dhe Charlie 12 ishin lejuar të ktheheshin në bazën e tyre, ta 
qetësonin veten e tyre, dhe deri të shkruajnë shënimet e tyre së bashku.

70. Për sa i përket infrastrukturës së komunikimit, IPCC ishte shqetësuar se 
informimi kryesor dhe vendimet strategjike dhe taktike nuk janë regjistruar 
dhe për më tepër se komanda dhe kontrolli i incidentit është humbur në 
mënyrë të pashmangshme, kur njësia nga SO19 hyri nëntokë. Shqetësimet 
u shprehën gjithashtu se, Manuali i Armëve të Zjarrit ekzistues dhe politika 
“Kratos” ishin dukshëm të pamjaftueshme për t’u marrë me kërcënimin 
terrorist aktual.

(D) Publikimi
71. Raport i IPCC Stockwell nuk është bërë publik deri më 8 nëntor 2007, pasi 

botimi u shty në pritje të gjykimit penal të Zyrës së Komisionerit të Policisë 
së Mitropolisë ( “OCPM”) (shih paragrafët 100-101 më poshtë).
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3. IPCC Hetimi i dytë dhe IPCC Stockwell Raporti i Dytë
72. Më 14 tetor 2005, MPA i referoi ankesë IPCC për trajtimin e deklaratave 

publike pas vrasjes së Z.de Menezes e MSHP-së. IPCC ka kryer një hetim 
të dytë dhe Raporti i dytë IPCC Stockwell është publikuar më 2 gusht 2007. 
Përmbajtja e këtij raporti nuk është drejtpërdrejt relevante për ankesën 
aktualisht para Gjykatës.

D. Procedurat disiplinore ndaj punonjësve të vijës së frontit dhe mbikqyrjes
73. IPCC kishte fuqinë për të rekomanduar ose të drejtuar zgjidhjet që sillin 

procedura disiplinore kundër individëve. Gjatë hetimit të IPCC pesëmbëdhjetë 
oficerë u bënë të njohur me njoftimet në bazë të Rregullores 9 të Policisë 
(Sjelljet) Rregulloret e 2004, duke i informuar ata se ishin duke u hetuar dhe 
duke i paralajmëruar ata se hetimi mund të rezultojë në procedura disiplinore 
të ngritura kundër tyre.

74. Megjithatë, më 11 maj 2007, IPCC ka vendosur se nuk ka masa disiplinore 
për tu ndjekur kundër ndonjërit prej njëmbëdhjetë zyrtarëve të vijës së frontit 
dhe mbikqyrjes të përfshirë në veprim pasi nuk kishte asnjë perspektivë reale 
për ndonjë akuzë disiplinore për tu sjellë kundër tyre. Një officer i mbikqyrjes 
mori “fjalë e këshilla” në lidhje me ndryshimin e pamjeve të mbikqyrjes.

75. Një vendim lidhur me akuzat disiplinore ndaj dy komandantëve dhe 
këshilltarëve të tyre taktik u shty deri pas ndjekjes së OCPM (shih paragrafët 
100-101 më poshtë).

E. Vendimi i parë i prokurorisë
1. Vendimi

76. Në marrjen e një raporti të IPCC Stockwell, CPS konsiderohet se do të ngrejë 
padi ndaj ndonjë polici në veçanti për vrasje, vrasje nga pakujdesia dhe me 
anë të neglizhencës së tepruar( “vrasje neglizhencës bruto”), sjellje të keqe në 
zyrë  publike, falsifikim ose tentativë për të prishur kursin e drejtësisë. Ajo, 
gjithashtu, mori në konsideratë nëse duhej të ndiqej penalisht OCPM , apo 
ndonjë individ për veprat penale nën Aktin e Shëndetit dhe Sigurisë në Punë 
viti 1974 (“Akti i 1974”) etj. Për të vendosur, nëse janë apo jo për tu ndjekur 
penalisht, ajo së pari kishte për të aplikuar një test prove, domethënë, nëse ka 
pasur apo jo një perspektivë realiste të bindjes, para se të kërkojnë nëse janë 
apo jo për ndjekje penale do të ishte në interes publik (shih paragrafin 163 
më poshtë).

(A) Letra e parë Vendimi
77. Me letrën e datës 17 korrik 2006, CPS njoftuar familjen e të ndjerit se Drejtori 

i Prokurorisë Publike ( “DPP”) kishte vendosur për të ndjekur penalisht 
OCPM, jo në cilësinë e tij individuale, por si një punëdhënës i policëve, për 
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dështimin për të siguruar shëndetin, sigurinë dhe mirëqenien e Z. de Menezes 
në kundërshtim me nenet 3 dhe 33 të ligjit 1974 (shih paragrafët 157-158 më 
poshtë). Asnjë individ nuk ishte për ndjekjen penalisht në lidhje me vdekjen, 
pasi nuk kishte “prova të mjaftueshme,  për të siguruar një perspektivë 
realiste, për bindje ndaj ndonjë zyrtari të veçantë të policisë”;  që ka qenë me 
më shumë gjasa se nuk do të bindë  një juri.

78. Letra e Vendimi, për aq sa ka lidhje, parashikohet si më poshtë:
“Në rrethanat e këtij rasti, nëse prokuroria do të mund të provojë se [SFO] 

nuk kanë vepruar në vetëmbrojtje  (me veten ose të tjerët), atëherë ata do të jenë 
të akuzuar me vrasje. U dha urdhër që Jean Charles  duhej të ndalej nga marrja në 
tren. Edhe pse zyrtarët në dhomën e kontrollit të destinuar që Jean Charles duhej 
të arrestohej jashtë stacionit, [ekipi SFO] nuk ishin në vend për të bërë një arrestim 
të tillë, nuk është ky qëllimi bërë i  qartë për [SFOs] të cilët ishin duke zbritur me 
tren. Të gjitha provat në dispozicion tregojnë se ata besonin se Jean Charles ishte 
identifikuar si një vetëvrasës me bombë, dhe që ishin drejtuar për ta ndaluar atë nga 
shpërthimi i trenit dhe se ata kishin për ta qëlluar atë e për ta parandaluar ....

Barra e provës do të jetë e prokurorisë, për të provuar përtej dyshimit të 
arsyeshëm se këto dy oficerët nuk kanë ndershmëri dhe sinqerisht besojnë se 
ata janë përballur me një kërcënim vdekjeprurës dhe kështu që unë pashë  nëse 
ka pasur prova të mjaftueshme për të përgënjeshtruar se ata kishin një besim të 
tillë të ndershëm dhe të sinqertë. Të dy zyrtarët deklaruan se, Jean Charles kishte 
veshur një xhaketë të ‘rëndë’, kur e panë atë, por në fakt Jean Charles ishte i 
veshur me një xhaketë të thjeshtë xhins. Prandaj unë e mora këtë parasysh, se ata 
mund të tregojnë se zyrtarët e kishin gënjyer. Por edhe në qoftë se unë mund të 
provoj se policët kishin gënjyer, në vend që thjesht të ketë qenë gabim, vetëm kjo 
nuk do të jetë e mjaftueshme për të filluar ndjekjen penale për vrasje, si mund të 
ketë edhe arsye të tjera për një oficer që të gënjejë. Unë, gjithashtu, mar parasysh 
shpjegimet e tyre të lëvizjeve, kur ata iu afrua Jean Charles, për të parë nëse ka 
pasur prova se kanë fabrikuar këto llogari për të justifikuar veprimet e tyre. Të 
dyja i referohen Jean Charles marrjen dhe avancimin drejt tyre me duart e tij 
poshtë nga ana e tij para, se ai ishte trajtuar nga një oficer i mbikqyrjes dhe të 
detyruar përsëri në vend. [SFO] pastaj qëlloi Jean Charles. Unë kisha për të marrë 
në konsideratë, nëse prokuroria mund të argumentojë se përmbajtja do të thotë se 
nuk mund të jetë duke shpërthyer bombë dhe se veprimet e oficerëve me armët 
e zjarrit ishin të paligjshme. Por unë duhet të mbaj në mend se kjo ka ndodhur 
në një kohë të shkurtër dhe ka disa prova të pavarura që mbështetin llogaritë e 
oficerëve, që ata kishin frikë se Jean Charles mund të shpërthente një bombë. 
Dëshmitari i ulur përballë Jean Charles tha: “Unë kam përshtypjen se ai kishte 
arritur në anën e majtë të rripit në mesin e pantallonave.” ...

Si unë nuk mund të provoj që zyrtarët nuk kanë vepruar në vetëmbrojtje të 
vërtetë, unë nuk mund të akuzoj me vrasje apo ndonjë shkelje tjetër të sulmit, 
duke përfshirë vrasje.
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Ka disa mosmarrëveshje mes oficerëve dhe anëtarëve të publikut për të 
parë nëse ndonjë paralajmërim është dhënë se policia e armatosur po i afrohej 
trenit. Në një situatë si kjo, ku një paralajmërim për një bombardues të dyshuar 
mund të jetë fatal për zyrtarët dhe publikun, nuk ka paralajmërim që duhet të 
jepet. Megjithatë, disa policë thonë se ata kanë dëgjuar një thirrje të “policisë 
së armatosur” para se të shtënat dhe, edhe pse pasagjerët e dëgjuan që oficerët 
brohoritnin si ata vraponin poshtë shkallëve, asnjëri prej tyre nuk dëgjoj  fjalët 
“polici e armatosur.” Të dy [SFO] thonë se, ata bërtisnin ‘policë të armatosur’ 
menjëherë para se të gjuajnin, por nëse nuk kanë bërë, dhe nëse po, nëse ajo ishte 
menduar si një paralajmërim për Jean Charles ose të tjerët në karrocë, është e 
paqartë. Nuk ka dyshim se disa policë bërtitën diçka para se të shtënat tu qëllonin 
.... Po kjo nuk mund të provojë se oficerët kishin gënjyer ... për të mashtruar 
ndonjë hetim, unë nuk mund të ndjek penalisht ata për përpjekjen për të prishur 
rrugët e drejtësisë.

Më pas unë shqyrtova me kujdes rolin e këtyre policëve në fjalë në planifikimin 
e mbikqyrjes dhe të ndalimit dhe ata që e kryenin atë. ... Ka qenë një numër 
njerëzish të përfshirë dhe nuk ka dyshim se mesazhet janë keqinterpretuar me 
pasoja tragjike. Kam konsideruar se, ndonjë gabim ose sjellje të tjera të individëve 
mund të kategorizohen si kriminale. Në këtë e kam zbatuar ligjin për vrasje për 
arsye neglizhence, sjelljes së keqe në zyrën publike dhe Akti [1974]. Edhe aty 
ku kam gjetur se individët kanë bërë gabime, kam gjetur prova të mjaftueshme 
se këto gabime ishin aq të rënda sa mund të përshkruheshin si kriminale. Ashtu 
si procedurat penale duhet të sillen kundër [OCPM], unë nuk mund t’ju jap një 
përshkrim të hollësishëm të sjelljes së atyre individëve, pasi sjellja do të jenë 
pjesë e rastit të prokurorisë. “

(B) Rishikimi i shënimeve
79. Arsyet më të hollësishme janë dhënë në pesëdhjetë faqet shqyrtuese të 

shënimeve të datës 9 mars 2006, si dhe në një shënim shqyrtues final të 9 
Korrik 2006.

(I) Hetimi IPCC
80. Në lidhje me hetimin nga IPCC, rishikimi i shënim deklaroi se:

“Jam i kënaqur se hetimi është në pajtueshmëri me nenin 2 dhe kërkesat 
procedurale që rrjedhin prej saj. IPCC është qartësisht i pavarur nga policia 
metropolitane dhe hetimi nuk ka qenë i kufizuar në të shtënat aktuale në tren, 
por e ka shqyrtuar tërë operacionin. Unë kam pasur një numër diskutimesh me 
hetuesit e lartë në IPCC që më kanë ndihmuar mua me ndonjë pyetje që kam 
ngritur. Unë jam i kënaqur që për këtë arsye unë kam materiale të mjaftueshme 
para meje për të arritur një vendim për përgjegjësinë penale të atyre zyrtarëve të 
përfshirë në operacionin që çuan në vdekjen e Z. de Menezes dhe Komisionerit 
si korporatë e vetme. “
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81. Megjithatë, rishikimi i shënimit tërhoqi vëmendjen për një vështirësi të 
veçantë të provave:
“Ndoshta problemi më i rëndësishëm në të kuptuarit e asaj që ka ndodhur është 

se ka një mungesë pothuajse të plotë të ndonjë të dhëne të vlefshme bashkëkohore 
dhe llogarive nga pjesëmarrësit që ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme në 
të gjitha aspektet e rëndësishme. Eshtë e pamundur të thuhet me siguri në kohë 
se çfarë është thënë, nga kush, për cilin dhe kur. Nuk është edhe çështja që disa 
llogari janë bërë duke e ditur se diçka e tmerrshme kishte shkuar keq. “
82. Në lidhje me deklaratat e dëshmitarëve të marra nga pasagjerët në tren, 

rishikimi i shënimit tregoi se ka pasur mospërputhje të pashmangshme në 
kujtimet e tyre të ngjarjeve me pasojë se “llogaritë nuk përputhen as midis 
tyre ose me ato të policisë” . Për shembull, disa nga dëshmitarët ngatërronin 
Z.de Menezes me “Ivor”, një nga oficerët e vëzhgimit.

(Ii) Charlie 2 dhe Charlie 12
83. Në lidhje me Charlie 2 dhe Charlie 12, rishikimi i shënimit përsëriti se nuk 

kishte prova të mjaftueshme për të bindur një juri që nuk e bëri me të vërtetë 
e të besojë se ata ishin duke vepruar në vetëmbrojtje. Ai vuri në dukje se, 
në qoftë se ata kanë mbajtur një besim të vërtetë, atëherë veprimet që ata 
morën në xhirimin e vdekur “një sulmues vetëvrasës me bomba” do të jenë i 
arsyeshm  dhe nuk do të ishte i paligjshm.

(Iii) OSSH
84. Si për Komandant Cressida Dick, rishikimi i shënimit deklaroi se nuk kishte 

asnjë provë kundër saj për të mbështetur një akuzë për vrasje pasi nuk urdhëroi 
ndonjë oficer për të hapur zjarr. Prokurori ishte, megjithatë, i kënaqur se nuk 
kishte prova që veprimet dhe drejtimi dhe dështimi për planin e tij binte nën 
standardin e një oficeri të arsyeshëm në pozitën e tij dhe, si i tillë, një shkelje e 
detyrës së kujdesit dhe shkakut mund të tregohet. Megjithatë, ai konsiderohet 
se nuk kishte “askund të mjaftueshme” prova për të bindur një juri që sjellja 
ishte aq e keqe si për të justifikuar një akuzë për vrasje nga neglizhenca. 
Ai konsideroi gjithashtu mundësinë e ndjekjes së komandantit Dick për 
veprat penale sipas neneve 7 dhe 33 të Ligjit 1974, por, duke aplikuar kriteret 
përkatëse, ka gjetur se prokuroria apo ndonjë nga oficerët e tjerë të veçantë 
në bazë të këtyre dispozitave nuk do të jenë në përputhje me Shëndetin dhe 
Sigurinë e Politikës Ekzekutive.

(Iv) Trojan 84
85. Në shënimin Shqyrtues prokurori identifikuar Trojan 84 si oficeri i lidhur më 

ngushtë me vdekjen e Z. de Menezes. Në veçanti, ai kishte arritur të dërgojë 
armë zjarri të mbuluar të Scotia Road, ai dha një konferencë që i ushqente 
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SFO frikën se ata do të takohen me vetëvrasësit me bomba dhe se ata mund 
t’i duhet t’i qëllojnë atyre, dhe, më në fund, ai duhet të ketë njohur se një herë 
SFO ishin larg nga mjeti për përgjigje të armatosur dhe do të angazhohen me 
një sulmues potencial vetëvrasës gjasat e mëdha ishin se ata do të qëlloheshin. 
Megjithatë, ai nuk mund të ndiqej penalisht për vrasje pasi ai nuk i urdhëroi 
drejtpërdrejtë oficerët e zjarrit dhe veprimet e tij nuk ishin “të këqija” të 
mjaftueshme për të kënaqur testin për vrasje nga neglizhenca.

(V) Trojan 80 dhe DCI C
86. Po kështu, prokurori konsiderohet se nuk kishte prova të mjaftueshme për 

të ndjekur penalisht Trojan 80, DCI C apo ekipet e vëzhgimit për vrasje nga 
neglizhenca.

(Vi) Ndryshimi i pamjeve të mbikqyrjes
87. Rishikimi i shënimeve e mori në konsideratë ndryshimin e pretenduar të 

pamjeve (shih paragrafin 56 më lartë), por gjeti se ajo ishte shqyrtuar nga dy 
ekspertët të cilët nuk bien dakord për standartet e kërkuara për arsye që mund 
të ketë pasur ndryshime, ose, nëse ka pasur, që mund t’i kenë bërë ato. Prandaj, 
pasi nuk mund të provohet se hyrja relevante ishte një falsifikim, ndoshta 
edhe mund të jetë harruar, nuk ka pasur bazë për ndjekje për konspiracion për 
të prishur rrugët e drejtësisë.

(Vii) Regjistrimet që mungonin
88. Ai gjithashtu tregoi se, nuk kishte prova se policia apo dikush tjetër e kishte 

ngatërruar me pajisjen regjistruese në autobus, në stacion ose në tren. Edhe 
pse ka pasur mangësi në regjistrimet në të tre vendet, hetimi IPCC kishte 
zbuluar se vibracionet e larta kishin ndërhyrë me regjistrimin e pjesës më të 
madhe të udhëtimit me autobus, dhe udhwtimit të shpejt  në tren nuk ishte 
zëvendësuar në ditën relevante, dhe pajisjet e regjistrimit në stacion ishin 
thyer gjatë renovimit të mëparshëm.

(Viii) Vendimi për të ndjekur penalisht OCPM
89. Shqyrtimi i shënimeve ka shpjeguar në hollësi vendimin për të ndjekur 

penalisht OCPM. Prokurori tregoi se:
“Sipas mendimit tim, ky operacion është trajtuar keq nga momenti që kaloi 

nga Komandanti [MCDOWALL]. Kjo rezultoi në vrasjen e një njeriu të pafajshëm 
në mënyrën më të tmerrshme. Policia metropolitane ka qenë nën presion të 
jashtëzakonshëm dhe ka bërë më të mirën e saj, për të mbrojtur publikun nga 
kamikazë. Këto janë faktorët që unë  marr në konsideratë, por këto nuk devijojnë  
nga dështimi për të kryer strategjinë [e Komandantit MCDOWALL] e cila do të 
kishte mbrojtur më mirë Z.  de Menezes. “
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90. Ai vazhdoi:
“Sipas mendimit tim, mungesa e planifikimit çoi në vdekjen e de Menezes 

dhe, si e tillë, përbënte një vepër penale sipas nenit 3 të Aktit[1974]. Unë besoj 
se, në qoftë se një akuzë e tillë është e caktuar, ne mund ta provojnë çështjen 
me provat tashmë në dispozicion, por një vendim për të mos ndjekur penalisht 
individët do të mundësonte IPCC për të kërkuar prova të mëtejshme për të forcuar 
rastin, nga ata individë të cilët për momentin janë në rënie për të. “
91. E vetmja mbrojtje e hapur do të jetë një nga “zbatueshmëritë e arsyeshme” 

dhe se ishte
“E vështirë për të parë se si policia mund të argumentojë mungesën e 

zbatueshmërisë të arsyeshme për të siguruar sigurinë e [ Z. de Menezes]. Nëse 
kjo erdhi për gjykim të kontestuar, policia ndoshta do të duhet të thërrasë një 
numër oficerësh ... të cilët janë intervistuar si të dyshuar. Dështimet e tyre në 
planifikim, më pas do të jenë të theksuara “.

2. Shqyrtimi gjyqësor i vendimit të parë të prokurorisë
92. Më 16 tetor 2006, kërkuesja kërkoi leje për të aplikuar për shqyrtim gjyqësor 

të vendimit për të mos ndjekur penalisht ndonjë oficer të policisë për veprat 
penale, të cilën ajo e argumentoi se ishte e papajtueshme me nenin 2 të 
Konventës.

93. Në veçanti, kërkuesja argumentoi se, testi evident në Kodin e Prokurorëve 
të Mbretërisë (“ Kodi “), i cili pengonte ndjekjen penale vetëm nëse një juri 
e drejtuar si duhet ka të ngjarë të dënonte (shih paragrafin 163 më poshtë), 
nëse shihte mospërputhshmëri me Nenin 2. Ajo gjithashtu paraqiti se neni 2 
kërkon nga gjykatat që të ndërmarrin një shqyrtim më intensiv të vendimit 
të prokurorit se ajo e parashikuar në R. k.  Drejtori i Prokurorisë Publike, ex 
parte Manning [2001] 1 qb 330, në të cilin Gjykata e Divizionit ka deklaruar 
se do të përputhet pesha e madhe në gjykimin e prokurorëve me përvojë dhe, 
si i tillë, një vendim prokurorial do të ishte i ligjshëm nëse ai është marrë në 
përputhje me Kodin dhe ishte një vendim i arsyeshëm i hapur në prokurori 
për materialin para saj (shih paragrafin 165 poshtë).

94. Më 14 dhjetor 2006 Divizioni i Gjykatës së Lartë i dha leje për të aplikuar për 
rishqyrtim gjyqësor, por e hodhi poshtë kërkesën substanciale.

95. Në lidhje me pajtueshmërinë e Kodit me nenin 2, gjykata gjeti se jurisprudenca 
e kësaj Gjykate nuk ka përcaktuar ndonjë provë të veçantë mbi provat që 
do të zbatohen kur të vendoset nëse duhet të ndiqet apo jo penalisht. Testi 
i përcaktuar në Kod ishte, pra, në përputhje me detyrimit sipas nenit 2 të 
vënë në vend të dispozitave efektive të ligjit penal për të penguar kryerjen e 
veprave penale kundër personit, të mbështetur nga mjete të zbatimit të ligjit 
për parandalimin, shtypjen dhe ndëshkimin e shkeljeve të dispozitave të tilla. 
Sjellja e ndjekjes penale e cila kishte të ngjarë të dështonte, edhe në qoftë se 
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ata mund t’i mbijetonin një kërkese të  shkarkimit dhe paraqitjen e asnjë rasti 
për t’iu përgjigjur, do të kishte pasoja të thella për të gjitha palët e interesuara. 
Për më tepër, në qoftë se pragu është ulur në rastet kur forca vdekjeprurëse 
është përdorur nga agjentët e shtetit, ishte e mundshme që një pjesë e 
konsiderueshme e ndjekjeve do të dështonin, sepse u mungojnë provat. Nëse 
kjo do të ndodhë, besimi i publikut në të dyja agjencitë e zbatimit të ligjit dhe 
në SPSH do të rrëzohet.

96. Gjykata u shpreh gjithashtu se, neni 2 nuk ka nevojë për një ndryshim në 
pozicionin e përcaktuar në lidhje me shqyrtimin gjyqësor të vendimit për të 
mos u ndjekur penalisht.Rishikimi i “shqyrtimit të kujdesshëm” kërkohet në 
Öneryıldız k. Turqisë [GC], nr. 48939/99, § 96,GJEDNJ 2004 XII ishte në 
përputhje edhe me testin e përshkruar në rastin Manning (shih paragrafin 165 
më poshtë) dhe me qasjen e përgjithshme të gjykatave vendase në rastet që 
përfshijnë të drejtat themelore të njeriut.

97. Së treti, duke aplikuar testin sipas Manning, gjykata ka gjetur se vendimi 
i CPS ka qenë në përputhje me Kodin dhe ishte një nga të cilët ishte në 
mënyrë të arsyeshme e hapur për të. Vendimi është marrë nga një prokuror 
shumë i lartë dhe me shumë përvojë dhe është shqyrtuar nga kreu i CPS 
dhe nga avokati i pavarur. Ishte i gjatë, i kujdesshëm, i plotë, i qartë dhe i 
detajuar dhe SPV kishin aplikuar testin e drejtë për çdo individ që morën në 
konsideratë; domethënë, “nëse ka pasur prova të mjaftueshme për të siguruar 
një perspektivë realiste për bindje, ose, me fjalë të tjera, nëse një juri kishte 
më shumë gjasa për të dënuar se sa për të mos dënuar”.

98. Edhe pse nuk ishte e nevojshme që gjykata të shkonte aq larg, ajo gjithashtu 
tregoi se nuk pa “asnjë arsye për të mos u pajtuar me vendimin”. Si pasojë, 
ai arriti në përfundimin se vendimi i DPP-së ishte i ligjshëm dhe e hodhi 
poshtë sfidën e kërkueses për të. Leja për të apeluar në Dhomën e Lordëve u 
refuzua nga gjykata dhe, më 26 korrik 2007, nga ana e Dhomës së Lordëve 
në vetvete.

99. Më 22 janar 2007, gjykata refuzoi gjithashtu një kërkesë nga OCPM për t’i 
patur akuzat nën Aktin e 1974 të rrëzuara.

3. Prokuroria e OCPM
100. Më 1 tetor 2007 filloi gjykimi penal i OCPM. Një total prej dyzet e shtatë 

dëshmitarë u thirrën për të dëshmuar gjatë rrjedhës së gjyqit, duke përfshirë 
komandantin MCDOWALL dhe Komandantin Dick. Prokuroria argumentoi 
se, OCPM ishte fajtore për sa më poshtë:
a)  strategjia e komandantit MCDOWALL nuk i ishte komunikuar në 

mënyrë adekuate oficerëve që morën përsipër drejtimin e operacioneve 
më 22 korrik 2005 dhe oficerëve të vëzhgimit apo SFO;
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b)  strategjia e komandantit MCDOWALL për kontrollimin e objekteve 
nuk ishte planifikuar apo zbatuar në mënyrë adekuate;

c)  zyrtarët e dhomës së kontrollit, SFO dhe oficerët e mbikqyrjes kishin 
një konfuzion në kordinimin  e  strategjisë për Scotia Road;

d)  Oficerët nuk ishin vendosur për të ndaluar dhe të pyesnin personat që 
dilnin nga ambientet e Scotia Road, duke përfshirë edhe Z.de Menezes;

e)  SFO nuk ishin të pranishëm në Scotia Road kur Z. de Menezes kishte 
dalë nga hyrja e përbashkët;

f)  nuk kishte asnjë plan të parashikuar për trajtimin e personave të cilët 
dolën nga pallati para se të arrisnin oficerët me armë zjarri;

g)  personat që dalin nga pallati nuk ishin ndaluar dhe marrë në pyetje nga 
Scotia Road;

h)  nuk ishte identifikuar një zonë e sigurt dhe e përshtatshme e Scotia 
Road, ku ata të cilët largoheshin mund të ndaloheshin dhe të merreshin 
në pyetje;

i)  informimet e dhëna nga SFO ishin të pasakta, paekuilibruara, dhe 
i mundësuan SFO informacion të pamjaftueshëm dhe të pasaktë në 
lidhje me operacionin, duke përfshirë edhe operacionin në Scotia 
Road;

j)  të dhënat në lidhje me identifikimin e Z. de Menezes, veshjen e tij, 
sjelljen dhe nivelin mundshëm të kërcënimit, nuk iu mundësuan, ose 
më saktë nuk u shpërndanë për oficerët dhe, në veçanti, për  SFO;

k)  dyshimet në lidhje me korrektësinë e identifikimit të Z.de Menezes, si 
i dyshuari nuk u komunikuan në dhomën e kontrollit;

l)  oficerët e dhomës së kontrollit dështuan duke justifikuar veten se, 
identifikimi pozitiv i Z. de Menezes si i dyshuari ishte bërë nga 
punonjësit e mbikëqyrjes;

m)  SFO nuk u vendosën në vendet përkatëse në kohë për të parandaluar 
Z.de Menezes nga marrja e autobusit dhe hyrja në stacionin nëntokësor 
Stockwell;

n)   SFO dështuan për të justifikuar veten se identifikimi pozitiv i Z. de 
Menezes, si i dyshuari ishte bërë nga punonjësit e mbikëqyrjes;

o)  nuk janë marrë hapa efektive për të ndaluar trenat nëntokësorë apo 
autobusët, në mënyrë që të minimizohej rreziku ndaj udhëtarëve të 
publikut;

p)  Z. de Menezes u lejua për të marrë një autobus dy herë dhe për të hyrë 
në stacionin nëntokësor të  Stockwell pavarësisht se ishte i dyshuar për 
të qenë një sulmues vetëvrasës dhe pavarësisht se doli nga një adresë e 
lidhur me një bombardues të dyshuar vetëvrasës;
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q)  nuk u dha një mënyrë e qartë dhe në kohë që  Z. de Menezes të ndalohej 
ose të arrestohej, para se ai të hynte në stacionin nëntokësor Stockwell;

r)  nuk i ishin dhënë të dhëna të sakta OSSH për vendndodhjen e SFO, 
kur ishte vendosur nëse SFO ose oficerët nga Dega e Anti-Terrorizmit 
duhet të ndalonin  Z. de Menezes; dhe

s)  rreziku i natyrshëm që ndikonte në arrestimin e Z. de Menezes 
nga oficerët e armatosur nuk ishte  minimizuar, qoftë në lidhje me 
vendndodhjen, kohën apo mënyrën e arrestimit të tij.

101. Më 1 nëntor 2007, juria dha një vendim, duke gjetur fajtor OCPM për 
shkeljen e seksioneve 3 dhe 33 të Ligjit 1974 (shih paragrafët 157 dhe 158 
më poshtë). Juria gjithashtu  bashkangjiti një konkluzion të vendimit të saj për 
efekt se Komandantit Dick nuk i lindi asnjë “fajësi personale” për ngjarjet e 
kundërshtuara. Ky konkluzion u miratua nga ana e trupit gjykues. OCPM u 
gjobit me 175.000 GBP dhe urdhëroi për të paguar shpenzimet e 385,000 GBP.

F. Procedurat disiplinore ndaj dy komandantëve dhe këshilltarëve 
     të tyre taktikë

102.Pas gjykimit, IPCC vendosi të mos lëshojë rekomandim për oficerët e lartë 
për tu përballur me procedurat disiplinore. Në veçanti, ajo kishte parasysh 
anëtarët e jurisë që asnjë faj nuk duhet t’i ngarkohet Komandantit Dick, i cili 
ishte zyrtari më i lartë.

G. Juria 
103. Gjykimi në Juri, i cili ishte shtyrë në pritje të gjykimit të OCPM, filloi 

më 22 tetor 2008. Gjatë jurisë shtatëdhjetë e një dëshmitarë u thirrën, duke 
përfshirë komandantin MCDOWALL, Komandanti Dick, Trojan 80, Trojan 
84, Charlie 2 dhe Charlie 12. Familja e Z.de Menezes u përfaqësua në seancën 
dëgjimore me shpenzimet e shtetit dhe ishin në gjendje për të marrë në pyetje 
dëshmitarët dhe të bënin parashtresa.

104. Më 24 nëntor 2008, mjeku ligjor dorëzoi një relacion me shkrim mbi të, nëse 
ka, vendimet duhet t’i lihen jurisë. Opsionet në dispozicion të tij ishin vrasja 
e ligjshme, vrasja e paligjshme dhe një verdikt i hapur. Megjithatë, mjeku 
ligjor nuk ishte i lejuar për të lënë një vendim në juri në qoftë se ajo binte 
ndesh me testin që përdoret për të përcaktuar dorëzimin e “asnjë rasti për 
t’iu përgjigjur”; domethënë, në qoftë se nuk kishte prova për ta mbështetur 
atë, apo dëshmia  ishte aq e dobët, e paqarta ose në kundërshtim me provat e 
tjera që, të marra në më të mirën e saj, një juri e drejtuar si duhet nuk mund të 
duhet të kthehet në këtë verdikt (shih paragrafin 166 më poshtë).

105.Prandaj, mjeku ligjor mori parasysh që gjykimet t’i lihen jurisë veçmas e veç 
sa i përket zyrtarëve të caktuar të policisë.
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1. SFO të cilët qëlluan zotin de Menezes (Charlie 2 dhe Charlie 12)
106. mjeku ligjor konstatoi se:

“16. ... Nuk ka dyshim se, zyrtarët kishin për qëllim për të vrarë zotin de 
Menezes, kur ata qëlluan. Prandaj, në qoftë se pretendimi i tyre se 
[ata] janë duke vepruar në mënyrë të ligjshme në mbrojtje të vetes apo 
të tjerëve mund të mohohet, ata do të kishin kryer ... veprën penale të 
vrasjes.

17.  Ka një marrëveshje në mes të të gjithë të interesuarve se çfarë testi unë 
duhet të zbatohej , për të përcaktuar nëse oficerët vepruan në mënyrë 
të ligjshme në mbrojtje të vetes dhe të tjerëve:

(I)  A beson oficeri sinqerisht dhe plotësisht se ishte e nevojshme që ai 
të përdorte forcën në mbrojtje të vetvetes dhe / apo të tjerëve? Kjo 
është një pyetje e besimit, tepër subjektive. Edhe në qoftë se besimi 
është i gabuar, dhe madje edhe në qoftë se gabimi ishte i paarsyeshëm, 
mbrojtja ende mund të konkuronte. Arsyeshmëria e besimit është e 
rëndësishme vetëm për të ndihmuar jurinë për të vendosur nëse besimi 
është mbajtur me ndershmëri.

(Ii)  Në qoftë se punonjësi besonte, a përdori ai forcë jo më shumë sesa 
ishte e arsyeshme në rrethanat që besohet të kenë ekzistuar në atë 
kohë? Ky është një test objektiv, por është aplikuar realisht. Kur një 
person përballet me një kërcënim, gjykata nuk do të gjykojë me një 
masë shumë të saktë shkallën e forcës që ai përdor ... Eshtë gjithashtu e 
rëndësishme për qëllime të të pranishmëve që një person nën kërcënim 
nuk është e nevojshme për të pritur në mënyrë pasive për goditjen që 
të bëhet. Një goditje e mëparshme mund të justifikohet nga rrethanat.

18.  Testi ligjor nuk është i ndryshëm kur personi përballet me kërcënimin 
se është një polic apo ushtar. Megjithatë, siç tha Waller LJ në Bennett 
në paragrafin 15, gjykata ka të drejtë të marrë parasysh trajnimin e 
personit në rastin e aplikimit të dy gjymtyrët të testit me faktet e rastit 
të caktuar. E njëjta gjë duhet të zbatohet për informime të veçanta, si 
dhe trajnim të përgjithshëm. “

107.Eshtë pranuar nga palët që SFO sinqerisht besonte se, njeriu në frontin e 
tyre në kabinë ishte Hussain Osman, personi i cili ishte i dyshuar potencial se 
kishte tentuar të shpërthente një bombë nëntokë një ditë më parë. Megjithatë, 
mjeku ligjor ka refuzuar paraqitjen në emër të familjes së de Menezes se 
oficerët nuk besonin sinqerisht se Z. de Menezes përbënte një kërcënim 
të pashmangshëm. Prandaj, ai pohoi se juria nuk duhet të konkludojë për 
standardin penal të provave se të dy oficerët nuk besonin sinqerisht se Z. 
de Menezes përfaqësonte një kërcënim vdekjeprurës për ata rreth tyre. Në 
arritjen e këtij përfundimi, ai u shpreh se:
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“27.  Nëse oficerët sinqerisht besonin se,  Z. de Menezes përbënte një 
kërcënim vdekjeprurës për veten dhe ata përreth tyre, kjo nuk mund të 
thuhet se ata kanë përdorur më shumë forcë sesa ishte e arsyeshme ... 
Një argument është bërë ... për efektin që [një nga oficerët] ka përdorur 
forcë të tepruar, sepse goditi shumë herë ... Në gjykimin tim, nuk ka 
asnjë meritë. Ngjarjet u zhvilluan në disa sekonda, dhe nuk mundet, në 
mënyrë të drejtë, të themi se disa nga të shtëna në kokë përbënin forcë 
të arsyeshme dhe disa jo. Në çdo rast, oficerët ishin trajnuar për zjarrin 
deri sa kërcënimi u neutralizua. “

108. Prandaj, mjeku ligjor nuk pranoi t’i linte të jurisë mundësinë e kthimit në 
një vendim të vrasjes së paligjshme në lidhje me veprimet e Charlie 2 dhe 
Charlie 12.

2. Oficerët e lartë
109. Mjeku ligjor pastaj shqyrtoi nëse zyrtarët e lartë në mënyrë të sigurtë mund 

të gjenden që të ketë kryer vrasje nga pakujdesia, për shkak të vdekjes së 
shkaktuara nga pakujdesia e lartë. U pranua nga të gjitha palët që kjo vepër 
duhej të provohej kundër një oficeri të caktuar; dështimet e një numri personash 
nuk mund të bashkohen. Katër elemente duhej të provohen në mënyrë që të 
vendoset se vepra ishte kryer: i pandehuri duhet të ketë borxh një detyrë të 
kujdesit për viktimën, i pandehuri duhet ta ketë shkelur atë detyrë, shkelja 
duhet të ketë shkaktuar vdekjen (pra, bëri një më shumë se kontributi minimal 
shkaksor deri në vdekje), dhe shkelja duhet të karakterizohet si “e plotë “.

110. Në lidhje me detyrën e kujdesit, mjeku ligjor arriti në përfundimin se:
“35. ... Një polic mund të ketë për detyrë të kujdeset për drejtimin e oficerëve 

të tjera të policisë për të kryer një kapje të armatosur. Përmbajtja e 
detyrës këtu do të jetë për të patur kujdes të arsyeshëm për të siguruar 
që një përgjim i tillë u zhvillua në një vend të tillë dhe në një kohë 
të tillë për të minimizuar, aq sa është e mundur, rrezikun e lëndimit 
të panevojshme për temën e ndërhyrjes, të oficerëve në fjalë dhe të 
tjerëve në afërsi. Në këtë rast detyra nuk do të dalë përpara në pikën 
në të cilën oficerët me armë zjarri ishin të urdhëruar për të lëvizur me 
qëllim të kryerjes së një kapje.”

(A) Komandanti McDowall
111. Në lidhje me Komandantin MCDOWALL, ka pasur tre shkelje të dyshuara 

të një detyre të kujdesit, që ai duhet të ketë vendosur një plan strategjik për 
të siguruar që i dyshuari është ndaluar në mes të ambienteve të sistemit të 
transportit publik; se ai nuk ka siguruar që njësia nga SO19 u pozicionua më 
shpejt; dhe se ai nuk kishte arritur për ta mbajtur veten të informuar dhe për të 
siguruar që urdhërat e tij ishin duke u ndjekur. Në lidhje me secilin prej këtyre 
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akuzave mjeku ligjor nuk ka pranuar se, Komandanti McDowall kishte borxh 
ndonjë detyrë të kujdesit për të Z.de Menezes. Megjithatë, edhe nëse do të 
mund të krijohet një shkelje e detyrës, mjeku ligjor nuk e pranonte se kishte 
çuar në vdekjen e Z.de Menezes ‘.

(B) OSSh
112. Kanë qenë tre akuza kundër Komandantit Dick:

“54. ... Së pari, ... që [ai] nuk arriti të sigurojë që blloku në Scotia Road 
të mbahej nën kontroll e mbikqyrje të kujdesshme dhe taktikat që 
janë përdorur për të siguruar që të gjithë të dyshuarit do të mund të 
identifikohen dhe të ndalen, para se të arrijnë në një stacion autobusi. 
Siç ndodhi, stacioni më i afërt i autobusit ishte në Tulse Hilln e Sipërm 
, me ecje vetëm disa minuta larg nga blloku. Pengesa e parë [për 
këtë] argument është vështirësia e ndërtimit të një detyre pozitive të 
kujdesit në atë fazë për të ndaluar Z. de Menezes afër shtëpisë së tij. Në 
gjykimin tim, nuk di të ekzistojë një detyrë e tillë. Edhe në qoftë se ajo 
mund të ekzistojë, konsideroj se nuk do të kishte qenë e mundur për 
të zbatuar këtë si një plan të caktuar dhe të papërkulur nga ana taktike 
... Në çdo rast, kontrolli i mbikqyrjes ishte i  mirë: Z. de Menezes 
u mbajt vazhdimisht nën vëzhgim, por statusi i fshehtë i operacionit 
pranë Scotia Road është ruajtur. Dështimi për të ndaluar atë në një fazë 
më të hershme ishte i bazuar në paaftësinë e zyrtarëve për të thënë se 
ai ishte i identifikueshëm me të dyshuarin. Prandaj, vdekja e tij nuk 
është shkaktuar nga ndonjë dështim i kontrollit të mbikqyrjes në Scotia 
Road.

55.  Së dyti, pretendohet se [OSSH] ka dështuar për të mbajtur veten të 
informuar se ku ishin oficerët e mbikqyrjes dhe ata të armëve të zjarrit, 
pasi Z. de Menezes po udhëtonte nga Tulse Hill drejt Stockwell. 
Përsëri, unë nuk mendoj se një polic ka përgjegjësi ndaj një personi 
nën vëzhgim për të siguruar që ai është i informuar për lëvizjet e 
zyrtarëve të tjerë, të paktën para çdo ndërhyrje është menjëherë në 
perspektivë. Nëse do të kishte një detyrë të tillë, ajo do të jetë vetëm 
për të mbajtur veten të informuar mirë, pasi ajo nuk do të jetë e mundur 
për të mbajtur shënim të pozitës së saktë të çdo oficeri dhe makine. 
Synimi i provave është se [OSSH] e bëri për të mbajtur veten të mirë 
informuar. Ajo ka qenë në dijeni, me monitorimin e mbikqyrjes në 
dhomën e kontrollit, se oficerët e mbikqyrjes kanë ndjekur Z. de 
Menezes dhe për atë që ata janë duke thënë. Në çdo rast, si [avokati për 
familjen e Z. de Menezes] nuk pranoi, asgjë nuk mund të ishte bërë për 
të ndaluar Z. de Menezes mes marrjes së tij në autobus në Tulse Hill e 
duke ardhur për në Stockwell. [OSSH] kishte SFO në pikën e duhur të 
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mbajtjes së kohës që ajo donte për t’i vendosur ato. Në minutat e para 
që urdhëroi ndërhyrjen, ajo ishte duke u mbështetur në informacionin 
nga [këshilltari i saj taktik] për pozitën dhe gatishmërinë e [SFO]. Në 
gjykimin tim, ajo kishte të drejtë të mbështetej në këtë informacion. Në 
të gjitha këto rrethana, çdo dështim nga ana e saj për të mbajtur veten 
të informuar nuk do të ishte shkaktar i ngjarjeve fatale në kabinë.

56. Së treti, është paraqitur ... që [OSSH] arriti të ushtrojë gjykim të duhur 
në vendimet e saj në minutat e fundit të rëndësishme, pasi Zoti de 
Menezes la autobusin në Stockwell. Në gjykimin tim, ajo ndoshta ka 
borxh një detyrë të kujdesej për atë në këtë fazë në marrjen e vendimeve 
dhe dhënien e udhëzimeve për një ndalim të armatosur. Megjithatë, ajo 
nuk mund në mënyrë  të drejtë të thuhet se ka shkelur atë detyrë. Kur 
u bë i vetëdijshëm se objekt i mbikëqyrjes kishte lënë autobusin, ajo 
urdhëroi [SFO] për të kryer një ndalesë të armatosur. Me të dëgjuar se 
ata nuk ishin në gjendje ta ndalonin, ajo udhëzoi zyrtarët e mbikqyrjes 
për ta bërë këtë. Kjo mënyrë nuk mund të karakterizohet si neglizhencë. 
Nëse ka pasur ndonjë vonesë të vogël në dhënien e urdhrit, që ndoshta 
mund të shpjegohet me nevojën për të marrë mendimin para se të 
urdhërohej për një bombardues vetëvrasës i dyshuar që të ndalet nga 
zyrtarët të cilët nuk ishin të trajnuar për situata të tilla. Pasi u tha se 
[SFO] ishin në pozitë, ajo anuloi rendin e parë. Mund të jetë e mundur 
të thuhet se ajo ka marrë vendimin e gabuar në këtë pikë, duke pasur 
parasysh ku Z.de Menezes është i njohur të jetë, por këto ishin ngjarje 
të lëvizjeve të shpejta dhe vendimi i saj nuk mund të përshkruhet si 
neglizhent. [Ajo u dërgua] se duke përdorur [SFO] dha të rritet  një 
rrezik i veçantë se forca vdekjeprurëse do të përdorej. Megjithatë, ka 
pasur përparësi të dukshme për të përdorur oficerët që kishin trajnimin 
dhe përvojën për të kryer ndërhyrjet e armatosura në një vend publik. 
“

(C) Trojan 80 (këshilltari taktik i armëve të zjarrit të OSSH-së)
113. Sa i përket këtij oficeri, hetuesi ka deklaruar si vijon:

“58. Akuza e parë kundër [Trojan 80] është se, pas mbërritjes në New 
Scotland Yard rreth orws 6.00 paradite, ai nuk arriti të marrë hapa për 
realizimin e dërgimit të [njësisë nga SO19] në zonën Scotia Road. Për 
arsyet e dhënë tashmë, unë nuk e konsideroj se ai kishte detyrim të kujdesej 
për Z.de Menezes në këtë drejtim. Në çdo rast, kur ai filloi punën, të gjitha 
vendimet kritike ishin marrë në lidhje me vendosjen e [SFO]. Kjo nuk do 
të kishte qenë e sigurt apo e arsyeshme në përpjekje për të përshpejtuar 
vendosjen e trupave në atë fazë. Siç shpjegohet në paragrafin 52 më lartë, 
unë nuk mendoj se kjo mund të vendoset në standardin e nevojshëm të 
dëshmive se çdo vonesë në vendosjen e ekipeve me armë zjarri ishte 



564

rastësisht e rëndësishme për vdekjen e Z .de Menezes.
59.  Pretendimi i dytë është se ai nuk arriti të krijojë një plan taktik për të 

siguruar që asnjë i dyshuar që vjen nga blloku të ndalet para se të arrijë 
në një stacion autobusi. Kjo është, në thelb, të njëjta si një nga akuzat 
e bëra kundër [OSSH]. Për arsyet që kam dhënë në paragrafin 54, ky 
argument dështon në çdo fazë.

60.  Pika e tretë bëhet në kritikat e [Trojan 80] është se ai nuk arriti të 
kalojë tek [OSSH] informacion të saktë në lidhje me pozicionin e 
[SFO] në minutat pasi u bë e qartë se Z. de Menezes është duke e lënë 
autobusin . Megjithatë, [Trojan 80] ishte i varur për informacion e tij 
në këshilltarin taktik i cili ishte me ekipin në terren, “Trojan 84 ‘’. 
Zyrtari fillimisht tha [Trojan 80] se ekipi i tij ishte “jo në diskutim”, 
sepse ata ishin prapa autobusit të gabuar. [Trojan 80] e kaloi në mënyrë 
të rregullt këtë informacion. Edhe nëse do të ishte i gabuar, është e 
vështirë për të kritikuar atë për të kaluar. “

114. Në qoftë se, në kundërshtim me të gjitha më lart, asnjë nga akuzat e bëra, 
mjeku ligjor arriti në përfundimin se asnjë nuk arriti nivelin e neglizhencës 
së madhe ose penale.

(D) Përfundim
115. Duke pasur parasysh sa më sipër, mjeku ligjor vendosi të mos largohet nga 

mundsia e  vendimit të shkurtuar të vrasjes së paligjshme në lidhje me zyrtarët 
e lartë dhe të lërë jurinë  të vendos mes një vendimi  të vrasjes së ligjshme dhe 
një aktgjykimi  të hapur.

3. Pyetjet
116. Mjeku ligjor përfshiu në vendimin e tij edhe një listë të pyetjeve të propozuara 

që do t’i lihet jurisë dhe të cilat kërkojnë përgjigjet me “po”, “jo”, ose “nuk 
mund të vendosë”. Kur dëgjoi parashtrimet e palëve, më 1 dhjetor 2008, ai 
finalizoi listën e pyetjeve për të përfshirë çështjet e faktit në lidhje me ngjarjet 
në transportin e trenit dhe pyetjet në lidhje me faktorët që kanë kontribuar në 
vdekjen e Z. de Menezes. Megjithatë, ai nuk pranoi të largohet nga “çështjet 
e hapura” pasi juria i ftoi ata që të shtonin ndonjë faktor tjetër i cili  mund të 
konsiderohen si rastësisht i përshtatshëm.

4. Shqyrtimi gjyqësor i vendimit të hetuesit
117. Më 2 dhjetor 2008 nëna e Z. de Menezes kishte kërkuar leje për të aplikuar 

për shqyrtim gjyqësor të vendimit të hetuesit, për të përjashtuar edhe vendimin 
e vrasjes së paligjshme dhe disa pyetjeve në verdiktin narrativ. Në seancë, ajo 
ndoqi pikën e dytë vetëm për shkak se deri në atë datë mjeku ligjor ka filluar 
përmbledhjen dhe i kishte treguar tashmë vendimet që i ishin lënë jurisë.
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118. Paditësja  argumentoi se, mjeku ligjor kishte qenë i detyruar për të siguruar 
që anëtarët e jurisë ishin të lejuar për të zgjidhur çështjet e diskutueshme 
faktike në zemër të rastit dhe ishin në gjendjen e duhur për të përcaktuar se 
nga çfarë dhe në çfarë rrethanash kishte ardhur vdekja Z. de Menezes. Pyetja 
se si ai vdiq shkoi përtej përcaktimit nëse do të kthehet një vendim i vrasjes 
së ligjshme ose një aktgjykim i hapur. Qasja e mjekut ligjor kishte përjashtuar 
jurinë nga komenti nëse ata e konsiderojnë ose jo ndonjë dështim të veçantë 
nga policia si të rëndë dhe, nëse po, sa serioz - dhe se sa e rëndësishme në 
aspektin e llogaridhënies - këto ndjenja ishin. Si e tillë, gjetja e jurisë ishte 
të kërkojë më shumë pyetje dhe në të kundërt ato do të jenë konfuze ose 
të pakuptimta. Prandaj, paditësi dëshiron të vërë në pyetje shtesë verdiktin 
narrativ të jurisë pasi mjeku ligjor përfundoi me përmbledhjen.

119. Më 3 dhjetor 2008 Silber J refuzoi lejen për të aplikuar për shqyrtim gjyqësor.
120. Së pari, ai zbuloi se aktgjykimet ekzistuese dhe pyetjet kënaqnin detyrimin 

ligjor sipas nenit 11 të Ligjit të Mjekut Ligjor dhe rregullit 36 (1) (b) të 
Rregullores së Mjekut Ligjor (shih paragrafët 167 dhe 168 më poshtë) për të 
mundësuar anëtarët e jurisë për të konstatuar nga ajo që do të thuhej  dhe në 
çfarë rrethanash i kishte ardhur vdekja  Z. de Menezes. Për më tepër, hetimi 
që kërkohet nga mjeku ligjor i jurisë në këtë rast ishte i  dukshëm më kërkues 
se sa që kërkohet, dhe të dhënët  nga juria në të dy vendimet Bubbins k. 
Mbretërisë së Bashkuar nr. 50196/99, GJEDNJ 2005 II dhe McCann dhe të 
tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar 27 shtator 1995, Seria A nr. 324, dhe në 
këto  raste kjo Gjykatë kishte gjetur se obligimet procedurale sipas nenit 2 të 
Konventës janë plotësuar.

121. Së dyti, gjyqtari vërejti se, paditësi nuk e kishte vendosur në bazë të së drejtës 
së  brendshme  se Gjykata ti përmbahet pyetjetjeve  specifike ku  kërkohet  
përgjigja nga një juri “nga ajo që do të thotë dhe në çfarë rrethanash” viktima 
kishte vdekur.

122. Së treti, si mjeku ligjor kishte një liri “për të vendosur sa më të mirë në rast 
të veçantë për të nxjerrë konkluzionin e jurisë në çështjen qendrore”, gjyqtari 
ka konsideruar se baza e vetme për të ndërhyrë me të ndoshta do të jetë baza 
Wednesbury; domethënë, se vendimi i ndërmjetëm i  mjekut ligjor ishte aq i 
paarsyeshëm që asnjë vendim i ndwrmjetëm  mjeko- ligjor i arsyeshëm nuk 
do të kishte të njwjtin efekt. 

123. Së katërti, gjyqtari konstatoi se ekzistonte rreziku nëse anëtarët e jurisë 
e kshin të nevojshme për t’iu përgjigjur pyetjeve shtesë të propozuara nga 
paditësi ata do të vepronin në kundërshtim me rregullin 36 (2) të Rregullores 
së Mjekut Ligjor 1984 duke shprehur mendimet për çështje të ndryshme nga 
ato për të cilat ata kishin të drejtë për të komentuar dhe, në veçanti, duke u 
shfaqur për të përcaktuar çështjet e përgjegjësisë penale apo civile.
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124. Së pesti, ai konsideron se pyetjet e propozuara do të ekspozojnë jurinë me 
një rrezik për të bërë gjetjet kontradiktore dhe konfliktuale.

125.Së gjashti, gjyqtari ka gjetur se paditësi kishte dështuar për të treguar, edhe 
ndoshta, se ka pasur arsye të forta e shqetësuese për vendimin e mjekut   ligjor.

126.Bazat e paditësit kanë të bëjnë me vendimet e shkurtuara duke i shtyrë  
përgjithësisht  me liri të dyja palët për të aplikuar për të rivendosur. Paditësi 
më pas ra dakord se asnjë veprim i mëtejshëm nuk do të merret në lidhje me 
këto arsye, sepse, ndër të tjera, edhe në qoftë se shqyrtimi gjyqësor ka qenë 
i suksesshëm, i vetmi mjet për familjen do të jetë që gjykata do të urdhërojë 
një juri të re dhe paditësi nuk ka “parë ndonjë përfitim të madh në ridëgjimin 
e  të gjitha provave për të mundësuar një juri të ndryshme për të marrë një 
vendim, sidomos duke pasur parasysh koston shumë të lartë të mbajtjes së një 
jurie të tillë “.

5. Vendimi
127. Më 12 dhjetor 2008, juria e  kthyer në  një “verdikt të hapur”. Duke iu 

përgjigjur pyetjeve të lëna juria citoi si më poshtë:
a) që Charlie 12 nuk thirri “policia e armatosur”;
b)  se ndërsa Z. de Menezes u ngrit para se merrte një kapje nga një prej 

oficerëve të vëzhgimit, ai nuk ka lëvizur drejt SFO;
c)  se vështirësia e përgjithshme në identifikimin e njeriut nën mbikqyrje 

në kohën në dispozicion dhe sjellja e pafajshme e  Z. de  Menezes 
(të cilat mund të kenë rritur dyshimin) nuk ishin faktorë që të kenë 
ndikuar në vdekjen e tij;

d)  se në vijim ishin faktorë që kontribuojnë në vdekjen e tij: dështimi 
për të marrë dhe për të siguruar që oficerët e vëzhgimit imazhet më të 
mira fotografike të bombarduesve të dështuar Hussain Osman; fakti se 
pikëpamjet e oficerëve të mbikëqyrjes në lidhje me identifikimin e të 
dyshuarit nuk i janë komunikuar me saktësi për ekipin e komandës dhe 
SFO; dështimi nga policia për të siguruar se zoti de Menezes u ndalua 
para se të arrinte në transportin publik; fakti se pozita e makinave që 
përmbanin SFO nuk ishte e njohur me saktësi nga ekipi komandës 
si ekipet SFO po afroheshin në stacionin nëntokësor Stockwell; 
mangësitë në sistemin e komunikimit mes ekipeve të ndryshme të 
policisë në terren; dhe një dështim për të përfunduar në atë kohë se 
zyrtarët e mbikqyrjes mund të ketë qenë përdorur për të kryer një 
ndalesë të z.Menezes në stacionin nëntokësor Stockwell; dhe

e)  nuk ishte e qartë nëse presioni mbi policinë pas sulmeve vetëvrasëse në 
korrik 2005, ishte një faktor kontribuues për vdekjen e z.de Menezes.



567

6. Raporti i mjekut ligjor 
128.Pas vendimit hetuesi dorëzoi një raport siç ishte e nevojshme të bëhej sipas 

Rregullit 43 të Rregullores së Mjekut Ligjor 1984. Në raport ai kishte 
identifikuar sistemet MPS dhe praktikat të  cilat rrisnin në shqetësimin dhe 
rrezikun që vdekjet e tjera mund të lindin në të ardhmen. Ai më tej identifikoi 
veprimet të cilat duhet të merren për të parandaluar ndodhjen ose vazhdimësinë 
e rrethanave të tilla, ose për të eliminuar ose zvogëluar rrezikun e vdekjes 
së krijuar nga rrethana të tilla. Mjeku ligjor shqyrtoi edhe materiale të cilat 
kishin qenë ndërmarrë tashmë hapa korrigjuese për të zhvilluar praktikën e 
policisë që nga ngjarjet e korrikut të vitit 2005.

129.Në raport mjeku ligjor ka shprehur shqetësime në lidhje me strukturën e 
komandës së punësuar nga policia më 22 korrik 2005 dhe ka vërejtur se 
Manuali i Shoqatës së Shefave të Policisë (“ACPO”) për përdorimin e armëve 
të zjarrit nga policia dhe të strukturës së komandës që duhet të rishikoheshin. 
Ai gjithashtu ka bërë rekomandime specifike për rolin e OSSH-së, i cili ishte 
përgjegjës për urdhërimin e çdo të shtëne të qëllimshme që mund të kërkohet 
në operacionet anti-terroriste.

130.Mjeku ligjor raportoi edhe problemet e komunikimit që juria gjeti të cilat 
kishin kontribuar në vdekjen e Z.de Menezes. Ai rekomandoi që duhet të 
bëhen ndryshime në sistemet dhe metodat e komunikimit për të siguruar 
se nuk kishte informacion më të mirë në dispozicion për të mundësuar 
identifikimin e saktë dhe të bëhej komunikimi për të siguruar që oficerët e 
policisë të trajnuar në mënyrë adekuate ishin në dispozicion për t’u marrë me 
kërcënimet e mundshme terroriste në bazë e sa më shumë të përditësuar me 
informacionin që të jetë e mundur.

131.Së fundi, mjeku ligjor ka bërë rekomandime në lidhje me regjistrimin e 
informuesve dhe aktivitetit në dhomën e kontrollit dhe rekomandoi se, 
praktikat e dëshmitarëve të policis, që dhanë dëshmi para regjistrimit në 
llogaritë e tyre, duhet të pushojnë.

H. Vendimi i dytë i prokurorisë
132.Pas jurisë, takimet dhe shkëmbimet e korrespondencës së mëtejshme u 

zhvilluan në mes të CPS dhe familjes së z.de Menezes. Më 26 mars 2009, 
familja kërkoi DPP të shqyrtojë vendimin për të mos ndjekur penalisht, në 
dritën e provave të reja, ata që kishin dalë në juri.

133.Më 8 prill 2009, DPP ka konfirmuar nëpërmjet një letre se nuk ka prova të 
mjaftueshme për të ndjekur penalisht çdo individ.

134.Familja e Z. de Menezes nuk ka aplikuar për leje për të kërkuar rishqyrtimin 
gjyqësor të këtij vendimi, duke pasur parasysh se nuk do të ketë perspektivë 
për sukses në dritën e veprimit të mëparshëm të shqyrtimit gjyqësor. Forma 
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faktike nuk kishte ndryshuar në mënyrë të konsiderueshme: kërkesa do të 
ishte mbi baza të ngjashme të një kërkese të mëparshme për shqyrtim dhe për 
këtë arsye është i detyruar të dështojë.

I. Konfirmimi i vendimit për të mos  rekomanduar procedurat disiplinore
135.Në letrën e datës 2 tetor 2009, Kryetari i IPCC refuzoi kërkesën e familjes 

për të rishikuar vendimin e saj jo për fillimin e procedurës disiplinore, ashtu 
siç nuk kishte dalë asnjë provë e re pranë jurisë, për të justifikuar sjelljen e 
akuzës disiplinore ndaj çdo zyrtari të veçantë.

136. Ai vuri në dukje se, gjykimi i OCPM dhe jurisë kishte konfirmuar përfundimin 
e IPCC se, Z. de Menezes u vra për shkak të gabimeve që mund dhe duhet 
të ishin shmangur. Në të vërtetë, gjykimi i OCPM, raporti i mjekut ligjor, 
rekomandimet e IPCC, Inspektorati i Madhërisë së Saj i Xhandarmëri, MAP 
dhe MSHP të gjithë kanë njohur të metat organizative që çuan në vdekjen e 
tij. Janë bërë përpjekje të mëdha për të ndrequr këto mungesa organizative 
dhe kjo ishte e nevojshme për t’i marrë ato në konsideratë në gjykimin e 
fajësinë individuale të oficerëve në fjalë. Çdo autoritet gjyqësor, ndjekjen 
penale dhe disiplinore të pavarur e cila kishte konsideruar sjelljen e zyrtarëve 
kanë arritur në përfundimin se kallëzimet penale ose disiplinore individuale 
nuk ishin të merituara.

137.Në lidhje me Charlie 2 dhe Charlie 12, nuk kishte prova të mjaftueshme për 
të rrëzuar pretendimin e tyre se ata sinqerisht besonin se ishin marrë me një 
vetëvrasës me bombë, ose për të garantuar procedurat në bazë të shkeljeve 
disiplinore për të përdorur forcë të tepruar apo për të abuzuar. Oficerët kishin 
pasur pesë deri në dhjetë sekonda për të vendosur nëse do të qëllonin për 
të vrarë dhe duke pasur parasysh skenën e përgjithshëm të konfuzionit, së 
bashku me stresin e rrethanave, nuk ishte e mundur që të konkludojmë se 
gabimet që janë bërë kanë qenë të qëllimshme ose nga pakujdesia.

138. Në lidhje me Komandantin MCDOWALL, IPCC arriti në përfundimin se nuk 
ishte e mundshme që ndonjë gjykatë do të gjejë se dështimet kanë ndodhur 
pasi ai ka vendosur strategjinë e tij apo ishin për shkak të neglizhencës nga 
ana e tij.

139.Sa për Komandantin Dick, IPCC ka pasur parasysh përfundim të qartë të 
jurisë se ajo nuk kishte fajësi personale, veçanërisht pasi nuk kishte prova 
kur kishte dalë në juri e cila do të shkaktonte një gjyq disiplinor të injorojë 
këtë gjetje.

140. IPCC ka konstatuar se nuk kishte asnjë provë që të mund ta bëjë një gjykatë 
për të pranuar vendimin e jurisë në lidhje komandantit Dick, por jo në lidhje 
me trojan 80 ose DCI C.

141. Në lidhje me “James”, IPCC ka pranuar se shkalla e dyshimit për identitetin 
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e Z .de Menezes nuk është komunikuar mjaft qartë nga ekipi i mbikqyrjes. 
Megjithatë, IPCC arriti në përfundimin se ky ishte rezultat i mangësive 
teknike, personale, shpejtësisë dhe stresit të rrethanave dhe mungesës së një 
procesi të qartë të komunikimit.

J. Një padi civile për dëmet 
142. Një veprim civil mbi dëmet u ndërmor nga familja e Z. de Menezes (përfshirë 

kërkuesen) kundër Komisionerit të Policisë të Mitropolisë. Kjo u vendos me 
anë të ndërmjetësimit gjatë javës së 16 nëntor 2009. Zgjidhja ishte në mënyrë 
konfidenciale.

K. Ndryshme operative u zbatuan pas vrasjes së Z. de Menezes
143.Pas vdekjes së Z. de Menezes MSHP mori një sërë hapash për të përmirësuar 

metodat e saj të komandës dhe kontrollit në operacionet kundër terrorizmit. 
Në mënyrë të veçantë, një model i përbashkët komande u prezantua për 
operacionet e planifikuara të armëve të zjarrit, u formua një ekip i vogël, 
ose “kuadro” të komandantëve të armëve të zjarrit, një kuadër i ri i oficerëve 
ACPO është krijuar për t’u marrë me operacionet kundër terrorizmit me 
rrezik të lartë dhe u botua një ACPO i ri i Manualit të Armëve të zjarrit.

144.Përveç kësaj, u formua një Komandë e Mbikqyrjes për të siguruar 
qëndrueshmërinë e trajnimit, procedurat dhe praktikat profesionale dhe për të 
krijuar një platformë për rritjen e ndërveprimit (që është, si njësi e ndryshme 
dhe personel operativ që punon së bashku) me departamentet dhe njësitë e tjera 
kombëtare. Ka pasur një rotacion të strukturuar të ekipeve midis operacioneve 
kundër terrorizmit dhe krimit të njohjes së personelit në të dy llojet e operimit.

145.Për më tepër, një dhomë e re kontrolli kundër-terrorizmit hyri në punë dhe 
janë marrë hapa për të qartësuar rolet dhe përgjegjësitë e stafit të dhomës 
së kontrollit dhe për t’i pajisur ata me trajnime të cilësisë së lartë. Ofrimi 
operativ i një sistemi të ri të fotografive të imazhit të sigurt për transmetimin 
e imazheve të të dyshuarve dhe të dhënave të tjera është zhvilluar. Regjistrimi 
audio është tani në dispozicion në dhomën e kontrollit, e cila është aktivizuar 
kur ka të bëjë me ndonjë bombardim kërcënues e vetëvrasje, dhe është 
futur një sistem i ri në zhvillim e komunikimit të fshehtë për të siguruar 
komunikimin efektiv me radio, të cilat janë në dispozicion në të gjithë 
sistemin nëntokësor në Londër, si dhe mbi tokë .

146. Në bazë udhëzimin e lëshuar në tetor 2008 të ACPO, praktikat e oficerëve 
që kanë shkruar shënimet e tyre së bashku pas një incidenti kanë pushuar 
në rastet kur policët kanë përdorur armë zjarri. Udhëzime të brendshme të 
hartuara në konsultimin e IPCC dhe DPS kanë qenë shtrirë në këtë ndryshim 
të praktikës ndaj zyrtarëve të përfshirë edhe në raste të tjera (jo-qitje) vdekje 
dhe rastet e rënda të lëndimeve.
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II. LIGJI DHE PRAKTIKA E BRENDSHME PËRKATËSE
A. Veprat përkatëse penale dhe mbrojtëse
1. Vrasja

147. Marrja e paligjshme e jetës me qëllim për të vrarë ose të shkaktuar dëm 
të vërtetë serioz përbën veprën e vrasjes sipas Common Law, e cila është e 
dënueshme me një dënim të detyrueshëm prej burgimit të përjetshëm.

2. Vetëmbrojtja
(A) Common Law

148. Në Angli dhe Uells vetëmbrojtja është në dispozicion si një mbrojtje 
për krimet e kryera nga përdorimi i forcës, duke përfshirë vrasjen. Parimet 
themelore të vetëmbrojtjes janë të përcaktuara në Palmer k. R [1971] AC 814: 
“Janë të dyja, edhe ligj i mirë dhe ka sens të mirë se një njeri i cili është 
sulmuar mund të mbrojë veten. Eshtë edhe ligj i mirë dhe ka sens të mirë që 
mund të bëjë, por vetëm të bëjë, atë që është e arsyeshme dhe e nevojshme. “

149.Gjatë vlerësimit të propocionalitetit të forcës së përdorur, prokurorët do të 
kërkojnë së pari, nëse përdorimi i forcës ishte i nevojshëm në ato rrethana; 
dhe së dyti, nëse forca e përdorur ishte e arsyeshme në ato rrethana. Gjykatat 
vendase kanë treguar se të dyja pyetjet janë për t’u përgjigjur në bazë të 
fakteve siç i akuzuari sinqerisht besonte që ato ishin (R k. Williams (G) 78 
Cr App R 276 dhe R k. Oatbridge 94 Cr App R 367). Në atë masë është një 
test subjektiv. Ekziston, megjithatë, edhe një element objektiv në test. Juria 
duhet që pastaj të të pyesë veten nëse, në bazë të fakteve siç i besohet që të 
jetë të akuzuarit, një person i arsyeshëm do ta konsiderojë forcën e përdorur 
të arsyeshme apo të tepruar.

150. Në Palmer Zoti Morris tha:
   “Në qoftë se ka pasur një sulm në mënyrë që vetëmbrojtja të jetë e arsyeshme, 

ajo do të bëhet e ditur pasi një person për të mbrojtur veten e tij nuk mund 
të peshojë në mënyrë të saktë masën e veprimit të tij mbrojtës. Nëse juria 
ka menduar se, në një moment të ankthit të papritur një person e sulmon do 
të  kishte bërë vetëm atë që me ndershmëri dhe instinktivisht mendohet si e 
nevojshme, që do të jetë prova më e fuqishme se vetëm veprimi i arsyeshëm 
mbrojtës ishte ndërmarrë ...”

151.Në rastin e R (Bennett) k. HM Hetuesi për Inner South London [2006] 
HRLR 22 Gjykata Administrative ishte thirrur për të marrë në konsideratë 
pajtueshmërinë e ligjit të vetëmbrojtjes në Mbretërinë e Bashkuar me nenin 
2 të Konventës . Një polic kishte qëlluar dhe vrarë z.Bennett, i cili ishte, 
në atë kohë, duke tundur një cigare të lehtë si një pistoletë (për hollësi të 
mëtejshme shih Bennett k. Mbretërisë së Bashkuar (dhj.), Nr. 5527/08, 7 



571

dhjetor 2010 ). Në jurinë që pasoi, mjeku ligjor refuzoi të braktiste verdiktin 
e “vrasjes së paligjshme” të jurisë. Në përmbledhjen e jurisë, ajo tregoi se 
“vrasja e ligjshme” mund të ndodhë vetëm nëse provat treguan se kjo ishte e 
mundshme,  i ndjeri ka vdekur nga aplikimi i qëllimshëm i forcës ndaj tij dhe 
personit tjetër duke shkaktuar lëndime duke përdorur forcë të arsyeshme në 
vetë-mbrojtje ose mbrojtjen e një tjetri, edhe në qoftë se forca ishte nga natyra 
ose mënyra e zbatimit të saj kishte të ngjarë të ishte fatale. Për të përcaktuar 
nëse ajo ishte vetëmbrojtje apo mbrojtje e një tjetri, mjeku ligjor iu drejtua 
jurisë se pyetja e parë që kërkonte përgjigje është nëse individi ka besuar, ose 
mund të ketë besuar sinqerisht, se ishte e nevojshme për të mbrojtur veten e 
tij ose një tjetër, duke pasur parasysh rrethanat të cilat ai beson  të ekzistojnë, 
edhe pse arsyeshmëria e besimit ishte disi e rëndësishme sepse, në qoftë se 
besimi në fakte ishte i paarsyeshëm, mund të jetë e vështirë për të vendosur se 
është mbajtur me ndershmëri. Pyetja e dytë, e cila u ngrit në qoftë se pyetjes 
së parë iu dha përgjigje, në mënyrë të favorshme për individin, ishte nëse 
forca e përdorur ishte e arsyeshme duke marrë parasysh rrethanat të cilat 
besohet të ekzistojnë.

152. Familja e të ndjerit, e cila është përfaqësuar nga i njëjti avokat që përfaqëson 
familjen e Z.  de Menezes në rastin në fjalë, i është dhënë leje për të aplikuar 
për shqyrtim gjyqësor të vendimit të hetuesit në terren, ndër të tjera, se 
drejtimi i saj në vetëmbrojtje , aq sa ajo kishte të bënte me shkallën e forcës 
së përdorur, nuk ishte i saktë duke pasur parasysh nenin 2 § 2 të Konventës. 
Në mënyrë të veçantë, familja argumentoi se drejtimi nuk ka respektuar nenin 
2, sepse aplikohet një test i “arsyeshmërisë” në lidhje me shkallën e forcës së 
përdorur në vend të një të “domosdoshmërie absolute”.

153. Gjyqtari i Gjykatës Administrative konsideron jurisprudencën e Strasburgut, 
duke përfshirë McCann dhe të tjerë, të cituar më lartë, dhe Bubbins, cituar më 
lartë, dhe citon si më poshtë:
“Është pra e qartë se, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ka konsideruar 

se çfarë ligji anglez kërkon për vetëmbrojtjen, dhe nuk ka sugjeruar se ka ndonjë 
mospërputhje me nenin 2. Në të vërtetë, në qoftë se ndonjë oficer e gjykon si 
të arsyeshëm  që ai duhet të përdorë forcën vdekjeprurëse, ajo në mënyrë të 
pashmangshme do të jetë për shkak se ajo është absolutisht e nevojshme për ta 
bërë këtë. Për të vrarë kur ajo nuk është absolutisht e nevojshme për ta bërë kjo 
është me siguri veprim i paarsyeshëm. Kështu, testi i arsyeshmërisë nuk ka në të 
vërtetë ndryshim nga testi i nenit 2, siç zbatohet në McCann. Nuk ka mbështetje 
për dorëzimin se, gjykata ka vendosur, sipas kuvendit, për të vendosur nëse ka 
pasur në fakt domosdoshmëri absolute. Kjo do të ishte për të injoruar realitetin 
dhe për të prodhuar atë që gjykata në McCann ka treguar të ishte e papërshtatshme 
mbi veprimet e policisë e që do të jetë e dëmshme jo vetëm për jetën e tyre, por 
për jetën e të tjerëve. “
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154. Paditësve i është dhënë leje për të apeluar në Gjykatën e Apelit me arsyetimin 
se ishte e diskutueshme se mjeku ligjor duhet të ketë lënë vendimin i 
“paligjshëm” duke goditur në këtë rast  jurinë. Megjithatë, Gjykata e Apelit 
theksoi se avokati “nuk e ka sfiduar saktësinë e jurisprudencës së Strasburgut 
për efekt se testi i formuluar sipas ligjit anglez nëse vetëmbrojtja ishte krijuar 
ishte në përputhje me Nenin 2 “.

(B) Drejtësia Penale dhe Akti për Emigracionin i 2008
155. Në vitin 2008 përkufizimi i përbashkët i ligjit të vetëmbrojtjes u përfshi 

në statut. Seksioni 76 i Drejtësisë Penale dhe Aktit të Emigracionit 2008 
parashikon:
“Forca e arsyeshme për qëllime të vetëmbrojtjes etj.
...
(3)  Pyetja nëse shkalla e forcës së përdorur nga D ishte e arsyeshme në ato 

rrethana që duhet të vendoset duke iu referuar rrethanave si D beson 
të kenë qenë, dhe seksionet (4) deri (8) zbatohen edhe në lidhje me të 
vendosur pyetjet.

(4)  Në qoftë se D pretendon se, ka mbajtur një besim të veçantë në lidhje 
me ekzistencën e ndonjë rrethane-

(a)  arsyeshmëria ose ndryshe besimi është relevant për pyetjen nëse D në 
të vërtetë e ka mbajtur atë; por,

(b)  nëse konstatohet se D në të vërtetë nuk e ka pasur  atë, D ka të drejtë të 
mbështetet në të për qëllimet e pikës (3), nëse janë apo duke vënë re 

(i)  se ishte i gabuar, ose
(ii) (në qoftë se ajo ishte e gabuar) se gabimi ishte i arsyeshëm që e ka bërë.

(5)  Por, nënseksioni (4) (b) nuk i mundëson D të mbështetet në ndonjë 
besim të gabuar që lidhet drejtpërdrejt me faktin që ishte detyruar 
vullnetarisht.

(6)  Shkalla e forcës së përdorur nga D nuk është që të konsiderohet se ka 
qenë e arsyeshme në rrethanat që D besohet që ata të jenë, në qoftë se 
ajo ishte në disproporcion në ato rrethana.

(7)  Për të vendosur çështjen e përmendur në paragrafin (3) konsideratat e 
mëposhtme janë për tu marrë parasysh (aq sa ka lidhje në rrethanat e 
rastit) -

(A)  që një person që vepron për një qëllim të ligjshëm nuk mund të jetë në 
gjendje për të peshuar masën e saktë të çdo veprimi të nevojshëm; dhe

(B)  që dëshmia e një personi që ka bërë vetëm atë që personi me ndershmëri 
dhe instinktivisht mendoi se ishte e nevojshme për një qëllim legjitim 
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përbën dëshmi të fortë se vetëm veprimi i arsyeshëm është marrë nga 
ai person për këtë qëllim.

(8) Nënseksioni (7) është për t’u lexuar si parandalim i çështjeve të tjera nga 
po merren në konsideratë ku ato janë të rëndësishme për të vendosur çështjen e 
përmendur në paragrafin (3). “

3. Neglizhenca e vrasjes Gross
156. Çdo person që shkakton vdekjen nga pakujdesia e madhe mund të jetë fajtor 

për vrasje.  Në R k. Adomako [1995] 1 A.C. 171 Dhoma e Lordëve, tha se 
vepra e vrasje nga neglizhenca do të jetë e angazhuar, ku i pandehuri ishte 
në shkelje të detyrës së kujdesit të borxhit të viktimës; shkelja e detyrës 
shkaktoi vdekjen e viktimës; dhe shkelja e detyrës mund të karakterizohet 
si vulgarisht neglizhencë. Në përcaktimin nëse nuk ka pasur pakujdesi të 
rëndë dhe nëse kjo ka shkaktuar vdekjen, nuk ishte e mundur që të mbledhë 
dështimet e individëve të ndryshëm.

4. Veprat nën Aktin e Shëndetit dhe Sigurisë në Punë vitit 1974 ( “Akti i 
vitit 1974”) etj.
157. Neni 3 (1) i Aktit të vitit 1974 parashikon si më poshtë:

“Duhet të jetë detyrë e çdo punëdhënësi për të kryer ndërmarrjen e tij në 
mënyrë të tillë që të sigurojë, për aq sa është praktikisht e arsyeshme, që personat 
që nuk janë të punësuar prej tij që mund të preken në këtë mënyrë nuk janë në 
këtë mënyrë të ekspozuar ndaj rreziqeve për shëndetin ose sigurinë e tyre. “
158. Neni 33 (1) (a) i këtij Ligji parashikon se, kjo është një vepër penale për një 

person të dështon që të kryejë një detyrë të cilën ai është subjekt për shkak të, 
ndër të tjera, nenit 3 të ligjit 1974.

B. Vendimet e Prokurorisë
1. CPS

159. Në vitin 1986 CPS është themeluar si organ i pavarur për të ndjekur penalisht 
rastet penale, në përputhje me Kodin për prokurorë të mbretërisë ( “Kodi”). 
Në përputhje me pikat 1 dhe 3 të të veprave të Akti Prokurorisë viti 1985 ( 
“1985 Akti”) Drejtori i Prokurorisë Publike ( “DPP”) është kreu i SPSH dhe 
vepron në mënyrë të pavarur, nën mbikëqyrjen të Prokurorit të Përgjithshëm. 
Si një ministër, Prokurori i Përgjithshëm është përgjegjës në Parlament për 
punën e CPS.

160. Sipas një protokolli ndërmjet Prokurorit të Përgjithshëm dhe Departamenteve 
për ndjekjen penale të datës korrik 2009, përveç në raste të jashtëzakonshme, 
vendimet për tu  ndjekur penalisht janë marrë nga prokurorët; Prokurori 
i Përgjithshëm nuk do të kërkojë për të dhënë një vendim  në një rast 
individual, kur është e nevojshme për të mbrojtur sigurinë kombëtare. Për më 
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tepër, ajo është një parim kushtetues që në raste të tilla të jashtëzakonshme 
vepron Prokurori i Përgjithshëm në mënyrë të pavarur ndaj qeverisë, zbatimi 
i parimeve të mirë-përcaktuara të ndjekjes  penale  të mjaftueshmërisë së 
provave dhe të interesit publik.

161.Rrethanat në të cilat SPV do të ndjekin një ndjekje penale rregullohen nga 
Akti i 1985 dhe nga Kodi.

2. Akti i 1985
162. Neni 10 i ligjit 1985 parashikon:

“(1) [DPP] do të lëshojë një Kod për prokurorë të Mbretërisë duke dhënë 
udhëzime mbi parimet e përgjithshme që duhet të zbatohen nga ana e 
tyre

(A) në përcaktimin, në çdo rast
(I)  nëse procedura për një vepër duhet të jetë krijuar ose kur janë krijuar 

procedura, nëse ato duhet të ndërpritet; ose
(Ii) që tarifat duhet të jenë të preferuara; dhe

(B) në shqyrtim, në çdo rast, përfaqësimi të bëhet nga ana e tyre në gjykatë  p r e j 
çdo magjistrati në lidhje me mënyrën e gjykimit të përshtatshëm për këtë rast.
(2) Drejtori mundet që, herë pas here, të bëjë ndryshime në Kod ... “

3. Kodi për prokurorë i Mbretërisë ( “Kodi”)
163. Pjesët përkatëse të Kodit si më poshtë:

“5.  Testi i plotë i Kodit
5.1  Testi i plotë i Kodit ka dy faza. Faza e parë është shqyrtimi i provave. 

Nëse rasti nuk kalon në fazën e provës nuk duhet të shkojë përpara, 
pa marrë parasysh sa e rëndësishme ose serioze ajo mund të jetë. 
Nëse rasti e ka kaluar fazën e provës, Prokurorët e Mbretërisë duhet 
të vazhdojnë në fazën e dytë dhe të vendosin nëse prokuroria është e 
nevojshme në interes të publikut. Fazat e dëshmitarëve dhe interesit 
publik shpjegohen më poshtë.

Stadi i provave
5.2  Prokurorët e Mbretërisë duhet të binden se ka prova të mjaftueshme 

për të siguruar një “perspektivë realiste për bindje” ndaj secilit të 
pandehur në çdo akuzë. Ata duhet të marrin në konsideratë se çfarë 
mund të jetë rasti i mbrojtjes, dhe se si kjo ka të ngjarë të ndikojë në 
rastin e prokurorisë.

5.3  Një perspektivë realiste e bindjes është një provë objektive. Kjo do të 
thotë që një juri ose paneli i magjistratëve ose gjykatësit që dëgjojnë 
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një rast të vetëm, të drejtuar si duhet, në përputhje me ligjin, ka më 
shumë gjasa për të dënuar të pandehurin e akuzuar si të dyshuar. Ky 
është një test i veçantë nga ai që vetë duhet të zbatojnë gjykatat penale. 
Një gjykatë duhet të bindet vetëm nëse ajo është e sigurt për fajësinë e 
të pandehurit.

5.4  Kur të vendoset nëse ka prova të mjaftueshme për ta ndjekur penalisht, 
Prokurorët e Mbretërisë duhet të shqyrtojnë nëse provat mund të 
përdoret dhe janë të besueshme. ...

Stadi i interesit publik
4.11 Në përputhje me rrethanat, ku ka prova të mjaftueshme për të justifikuar 

një ndjekje penale, ose për të ofruar në dispozicion nga gjykata, 
prokurorët duhet të marrin në konsideratë nëse ndjekja penale është e 
nevojshme në interes të publikut.

4.12 një ndjekje penale zakonisht do të ndodhë vetëm nëse prokurori është 
i sigurt se ka faktorë të interesit publik që kujdesen ndaj ndjekjes 
penale e cila peshon më shumë se ata duke u kujdesur në favor, ose kur 
prokurori është i kënaqur që interesi publik mund të shërbehet si duhet, 
në radhë të parë, duke i ofruar shkelësit mundësi që të ketë çështje 
që trajtohen në dispozicion jashtë gjykatës (shih seksionin 7). Sa më 
shumë e rëndë vepra e autorit dhe sjellja kriminale, më shumë të ngjarë 
ka që një prokurori do të ketë të nevojshme të marrë në konsideratë në 
interes të publikut.

4.13 Vlerësimi i interesit të publikut nuk është thjesht një çështje e shtuar 
deri në numrin e faktorëve në çdo anë dhe duke parë se cila palë ka 
numrin më të madh. Çdo rast duhet të merret parasysh në faktet e veta 
dhe në meritat e veta. Prokurorët duhet të vendosin rëndësinë e secilit 
dhe faktorin e interesit publik në rrethanat e secilit rast dhe të bëjnë një 
vlerësim të përgjithshëm. Ajo është mjaft e mundshme që një faktor i 
vetëm mund të jenë më i mëdha se një numër faktorësh të tjerë të cilët 
kanë tendencë në drejtim të kundërt. Edhe pse mund të ketë faktorë të 
interesit publik që kujdesen ndaj prokurorisë, në një rast të veçantë, 
prokurorët duhet ta konsiderojnë nëse prokuroria duhet të shkojë 
përpara dhe për ato faktorë që të vihen në gjykatë për shqyrtim, kur 
dënimi është kaluar. ... “

164. Një Memorandum shpjegues i lëshuar i prokurorëve në vitin 1994 me kusht 
që:

4.14 Prokurorët e Mbretërisë duhet t’i rezistojnë tundimit për të përcaktuar 
testin e provës si” rregulli 51% “. CPS ka deklaruar gjithmonë se, 
peshimi i provave (dhe interesi publik) nuk është një shkencë e saktë; 
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prandaj është mashtruese për të folur në terma të përqindjes - veçanërisht 
në një pikë të vetme përqindje - sepse kjo nënkupton se ne mund t’i 
japim pjesëve të veçanta të provave një peshë të saktë dhe pastaj t’i 
shtojmë ato për të arritur një vendim për ndjekje penale. Prokurorët e 
Mbretërisë duhet të vazhdojnë për të shmangur përdorimin e ndonjë 
shprehje që mund të përcjellë përshtypjen se procesi i vendimmarrjes 
është ndjeshëm i përkufizimit shumë të saktë numerik. Nga ana tjetër, 
nuk është e paarsyeshme të flasim për një bindje për të qenë “me më 
shumë gjasa se jo ‘.”

4. Shqyrtimi gjyqësor i vendimeve të prokurorisë
165. Në R k. Drejtorit të Prokurorisë Publike, ex parte Manning [2001] 1 QB 330 

Lord Bingham të Cornhill CJ, duke dhënë aktgjykimin e gjykatës, tha:
“23. Autoriteti e bën të qartë se një vendim nga [DPP] për të mos ndjekur 

penalisht është i prekshëm ndaj shqyrtimit gjyqësor .... Por, pasi rastet vendosën 
ta bëjnë të qartë, fuqia e rishikimit është një e duhet të ushtrohet me masë. Arsyet 
për këtë janë të qarta. Vendimi kryesor për të ndjekur penalisht apo jo për tu  
ndjekur është besuar nga Parlamenti në [DPP] si kreu i një, shërbimi profesional 
të pavarur për ndjekjen penale, përgjigjet Prokurori i Përgjithshëm në rolin e tij si 
mbrojtës të interesit publik, dhe të askujt tjetër. Ajo nuk bën dallim se, në praktikë 
vendimi zakonisht do të merret nga një anëtar i lartë i CPS, siç ishte këtu, dhe jo 
nga [DPP] personalisht. Në çdo rast kufitar vendimi mund të jetë i një vështirësie 
të lartë, pasi ndërkohë që i pandehuri të cilin një juri do të jetë e mundur për të 
dënuar siç duhet të sillet para drejtësisë, të pandehurin që një juri do të ketë gjasa 
për ta liruar nuk duhet t’i nënshtrohet traumas së natyrshme në një gjykim penal. 
Nëse, në një rast të tillë si të pranishëm, vendimi i përkohshëm [DPP-së] nuk 
është për të ndjekur penalisht, vendimi do të jetë objekt i shqyrtimit nga avokati 
i lartë i Thesarit i cili do të ushtrojë një gjykim të pavarur profesional. [DPP] dhe 
zyrtarët e tij ... do të sjellin në detyrën e tyre për të vendosur nëse do të ndjekin 
një përvojë dhe ekspertizë të cilat shumica e gjykatave ka mbajtur dhe të rishikojë 
vendimet e tyre që nuk mund të përputhen. Në shumicën e rasteve vendimi do 
të kthehet jo në një analizë të parimeve përkatëse ligjore, por në ushtrimin e 
një gjykimi të informuar se si një rast kundër një të pandehuri të caktuar, në 
qoftë se  do të jetë e mundur në kontekstin e një gjykim penal është sjellë  para 
( në një rast të rëndë të tilla si kjo) një jurie. Ky ushtrim i gjykimit përfshin një 
vlerësim të forcës, deri në fund të gjykimit, e provave kundër të pandehurit dhe 
të mbrojtjes së mundshme. Ajo shpesh do të jetë e pamundur për të stigmatizuar 
një gjykim të gabuar, edhe nëse ai nuk është dakord me të. Pra, gjykatat nuk do 
të gjejnë lehtësisht se vendimi për të mos ndjekur penalisht është i paligjshëm, 
në bazë të të cilave vetëm gjykata ka të drejtë të ndërhyjë. Në të njëjtën kohë, 
standardi i rishikimit nuk duhet të jetë i vendosur shumë lartë, pasi shqyrtimi 
gjyqësor është mjeti i vetëm me të cilin qytetari mund të kërkojë dëmshpërblim 
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kundër vendimit për të mos ndjekur penalisht dhe nëse testi ishte tepër kërkues 
një zgjidhje efektive do të mohohet. ... “

C. Testi evident për të vendosur nëse do t’i kalohet rasti jurisë 
     (“Testi Galbraith”)

166. Në R k. Galbraith [1981] 1 WLR 1039 u shpreh se, gjykata nuk mund të 
ndalet tek një ndjekje penale, nëse ka pasur “disa dëshmi”, edhe në qoftë se 
ajo ishte “një karakter i parëndësishëm”, për shembull, për shkak të dobësive 
të trashëguara ose paqartësive, ose për shkak se ishte në kundërshtim me 
provat e tjera. Për më tepër, në qoftë se forca apo dobësia varej nga pikëpamje 
të besueshmërisë që do t’i merren një dëshmitari, apo çështje të tjera të cilat 
ishin në përgjithësi në provincën e jurisë dhe ku “në një pamje të mundshme 
të fakteve nuk ka prova për të cilat juria mund të duhet për të arritur në 
përfundimin se i pandehuri është fajtor “, atëherë gjyqtari duhet të lejojë që 
çështja të gjykohet nga juria.

D. Juria
1. Baza statusore

167. Ligji që rregullon Jurinë është gjetur në Aktin e Mjekëve Ligjor 1988 dhe 
Rregullat e Mjekëve Ligjor 1984. Neni 11 i Ligjit përcakton se, në fund të 
një jurie, një mjek ligjor apo juria duhet të plotësojë dhe të nënshkruajë një 
inkuizicion. Në pajtim me nenin 11 (5), një inkuizicion duhet të përcaktojë, 
për aq sa ato të dhëna janë vërtetuar, se cili ishte i vdekur dhe se si, kur dhe 
ku i ndjeri gjeti vdekjen e tij. As mjeku ligjor e as juria nuk do të shprehin 
ndonjë mendim për çdo çështje tjetër (Rregulli 36 (2) (2)) dhe, në mënyrë të 
veçantë “ Aktgjykimi duhet të hartohet në mënyrë të tillë që të paraqiten për 
të përcaktuar ndonjë pyetje e (a) përgjegjësia penale nga ana e një personi, 
ose (b) përgjegjësia civile “(Rregulla 42).

168. Neni 16 (7) parashikon se:
“Kur një mjek ligjor vazhdon një hetim i cili është shtyrë në përputhje me 

paragrafin (1) më lartë - (a) gjetja e jurisë si shkak për vdekjen nuk duhet të jetë 
në përputhje me rezultatin e procedurës përkatëse penale.”

2. E drejta konkrete e rastit
169. Në R (Middleton) k. Hetuesi i West Somerset [2004] 2 AC 182 Dhoma e 

Lordëve mori parasysh implikimet e nenit 2 të Konventës mbi interpretimin 
e Ligjit dhe rregullave. Ai arriti në përfundimin se, një hetim duhet të jetë 
i aftë për të arritur në një përfundim i cili zgjidh çështjet qendrore të faktit 
në rast. Zgjedhja mes të vendimeve të “shkurtuara” (vrasje e paligjshme, 
verdiktin e hapur, vrasja e ligjshme) nuk ishte në gjendje të zgjidhte këto 
çështje qendrore, juria nuk do të ishte në përputhje me Nenin 2. Në raste të 
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tilla mundet pra të jetë e nevojshme për gjyqtarin ose jurinë për t’u kthyer një 
vendimi narrativ, me qëllim që të jetë në gjendje për t’iu përgjigjur jo vetëm 
“nga ato që thuhet që i ndjeri erdhi drejt vdekjes së tij”, por edhe “në çfarë 
rrethanash”.

170.Refuzimi nga një mjek ligjor për të lënë një formë të shkurtuar të vendimit 
të veçantë që një juri udhëhiqet nga R k. HM Hetuesi për Exeter, ex parte 
Palmer (raportuar, 10 dhjetor 1997). R k. Hetuesi Inner South London, ex 
parte Douglas-Williams [1999] 1. All ER. dhe R (Bennett) k. HM Hetuesi 
për Inner Londrës së Jugut [2007] EWCA CIV 617.

171. Në Palmer, Gjykata e Apelit deklaroi se mjeku ligjor nuk duhet t’i lërë një 
vendim jurisë në qoftë se ajo nuk kalonte testin që përdoret për të përcaktuar 
dorëzimin e “asnjë rasti për t’iu përgjigjur” në gjykimet penale, domethënë 
se nuk kishte prova për të mbështetur atë ose provat ishte aq e të dobëta, të 
paqarta ose në kundërshtim me provat e tjera që, të marra së bashku, një juri 
e drejtuar siç duhet nuk mund ta kthejë atë në verdikt (testi Galbraith). Në 
të kundërt, në qoftë se forca apo dobësia e provave varej nga pikëpamja e 
besueshmërisë së një dëshmitari, atëherë vendimi duhet t’i lihet jurisë.

172. Në Douglas-Williams (cituar më lartë), Gjykata e Apelit sqaroi shkallën e 
gjykimit të një mjeku ligjor për të mos i lënë jurisë, në dëshmitë, një vendim 
të mundshëm. Zoti Woolf MR deklaroi në f. 348:

   “Nëse ekzistojnë rrethana të cilat, në një situatë të veçantë, nënkuptojnë 
gjykimin e mjekut ligjor, duke vepruar në mënyrë të arsyeshme dhe në 
mënyrë të drejtë, nuk është në interes të drejtësisë që një vendim i veçantë 
duhet t’i lihet jurisë, ajo nuk duhet të japë vendimin. Ai, për shembull, nuk 
duhet të largohet nga të gjitha vendimet e mundshme vetëm për shkak se nuk 
ka prova për t’i mbështetur teknikisht ato. Ajo është e mjaftueshme në qoftë 
se ai i lë ato vendime, të cilat realisht pasqyrojnë vrullin e provave në tërësi. 
Për të lënë të gjitha vendimet e mundshme mundet që në disa situata juria 
thjesht të jetë ngatërruar dhe në qoftë se është konkluzioni i mjekut ligjor, ai 
nuk mund të kritikohet nëse nuk ka lënë një vendim të veçantë.”

173. Gjykata e Apelit më tej e ka sqaruar këtë në R (Bennett) (cituar edhe më 
sipër). Waller LJ, duke dhënë vendimin e gjykatës, konsiderohet se “ka disa 
dallime (qoftë të vogla) ndërmjet pozitës së një mjeku ligjor për të vendosur 
se çfarë vendimi duhet lënë për një juri pas dëgjimit të gjitha dëshmive dhe atë 
të gjyqtarit duke marrë parasysh nëse duhet ndaluar një rast pas përfundimit 
të rastit të prokurorisë”, që është, në dorëzimin e rastit për t’iu përgjigjur. Në 
paragrafin 30, ai vazhdoi:
“Mjekët ligjorë duhet ta përafrojnë vendimin e tyre se çfarë sjell vendimi 

për të lënë mbi bazën se faktet janë të jurisë, por ata kanë të drejtë të marrin 
në konsideratë pyetjen nëse është e sigurt për të lënë një vendim të veçantë të 
provave jurisë dmth. të marrin në konsideratë nëse një vendim, në qoftë se arrihet, 



579

do të jetë i çoroditur ose i pasigurt dhe të refuzohet për t’i lënë një vendim të tillë 
të jurisë.”
174. Një juri apo mjek ligjor mund ta kthejë një vendim të vrasjes së paligjshme 

qoftë i kënaqur përtej dyshimit të arsyeshëm se një ose më shumë persona në 
mënyrë të paligjshme kanë vrarë (shih, ndër të tjera, në rastin e sipërcituar 
Bennett dhe R (Sharman) k. HM mjeku ligjor për Inner North London [2005] 
EWHC 857 (Admin)).

III. LIGJI PËRKATËS KRAHASUES
A. Shtetet kontraktuese

175.Nga informatat në dispozicion të gjykatës, kjo do të duket se, duke lënë 
mënjanë çështjen e ndjekjeve penale private, në të paktën njëzet e pesë shtetet 
kontraktuese vendimi për tu ndjekur penalisht është marrë nga një prokuror 
publik. Ky është rasti në Shqipëri, Armeni, Austri, Azerbajxhan, Bullgari, 
Republikë Çeke, Estoni, Finland, Gjeorgji, Hungari, Island, Irland, Itali, 
Letoni, Moldavi, Mal i Zi, Poloni, Portugali, Rumani, Rusi, Serbi, Suedi , 
Zvicër, Turqi dhe Ukrainë. Duke vijuar, në dymbëdhjetë shtete kontraktuese, 
vendimi i prokurorisë është marrë së pari, nga një prokuror publik para se 
të vihet përpara një gjykatësi dhe / ose një gjykate. Ky është qëndrimi në 
Belgjikë, Qipro, Francë, Gjermani, Lituani, Luksemburg, “Ish Republika 
Jugosllave e Maqedonisë”, Maltë, Monako, Sllovaki, Slloveni dhe Spanjë.

176.Nuk ka asnjë qasje uniforme në mesin e shteteve kontraktuese lidhur me 
testin provues të nevojshëm për të ndjekur penalisht një rast, edhe pse në 
të paktën njëzet e katër shtete ekziston një ligj i shkruar. Këto shtete janë 
Austria, Belgjika, Bullgaria, Republika Çeke, Gjermania, Finlanda, Franca, 
Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luksemburgu, “Ish Republika 
Jugosllave të Maqedonisë”, Moldavia, Polonia, Portugalia, Rumania, Rusia, 
Serbia, Sllovakia, Sllovenia, Zvicra dhe Turqia.

177.Në një grup të shteteve, pragu fokusohet se çfarë konstatojnë elementet e 
veprës penale; në grupin e dytë, ajo fokusohet në mundësinë e dënimit nga 
një gjykatë. Megjithatë, këto dy kategori nuk janë të papërshkueshme pasi 
nuk është e mundur të thuhet se, prokurorët dhe gjyqtarët i zbatojnë testet 
në praktikë. Për shembull, një prokuror ka aplikuar një test të bazuar në 
elementet e veprës penale që mund të marrë në konsideratë nëse forca apo 
cilësiae provave është e mjaftueshme për një bindje.

178.Përveç shtetit të paditur, të paktën katër vende vendosen në grupin e dytë: 
Austria, Islanda, “Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë” dhe Portugalia. 
Në Austri, testi është “mundësia e dënimit para gjykatës”; në Islandë, 
është nëse prova është “e mjaftueshme ose e mundshme për bindje”; në 
“Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë”, testi është nëse ka “prova të 
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mjaftueshme nga të cilat [prokurori] mund të presë një bindje”; dhe më në 
fund, në Portugali është nëse ka një “mundësi të arsyeshme për të imponuar 
një dënim në gjyq”.

179.Në disa shtete pasi pragu i provave është arritur, prokurori duhet të ndjekë 
çështjen. Në Itali, për shembull, një vendim për tu ndjekur penalisht do të 
merret në qoftë se dyshim mbi fuqinë e provave mund të korrigjohet nga 
dëshmitë e reja të paraqitura në gjyq. Në Gjermani, parimi i ndjekjes penale 
të detyrueshme thotë se, “prokuroria publike është e detyruar të marrë masa 
në lidhje me të gjitha veprat penale që ndiqen, me kusht që ka indikacione të 
mjaftueshme faktike”.

180.Në shtetet e tjera, pragu i provave lejon prokurorin për të sjellë një rast, 
por nuk detyron prokurorinë. Praktika në Irlandë, për shembull, siç është 
përcaktuar nga Udhëzimet për prokurorin publik, është se “prokurori 
i afrohet çdo rasti së pari duke e pyetur nëse dëshmia është mjaft e fortë 
për të justifikuar ndjekjen. Nëse përgjigja e kësaj pyetje është “jo”, atëherë 
prokuroria nuk do ta ndjekë. Nëse përgjigja është ‘po’, atëherë përpara se të 
vendoset për tu ndjekur penalisht nga prokurori do të kërkojë nëse interesi 
publik favorizon një ndjekje apo nëse ka ndonjë arsye të interesit publik për të 
mos ndjekur penalisht “. Në Qipro, edhe në qoftë se ka prova të mjaftueshme 
për të ndjekur një ndjekje penale, nuk ka asnjë detyrim ligjor për ta bërë 
këtë.

181.Vendimi për të mos ndjekur penalisht është i ndjeshëm në disa forma të 
shqyrtimit gjyqësor ose procedurës ankimore në gjykatë të ligjit në të paktën 
tetëmbëdhjetë shtete, domethënë Shqipëria, Armenia, Austria, Azerbajxhani, 
Belgjika, Franca (edhe pse në rrethana të kufizuara), Irlanda, Italia, 
Luksemburgu, Malta, Monako, Polonia, Portugalia, Rusia, Spanja, Zvicra, 
Turqia dhe Ukraina. Në të paktën shtatë shteteve kontraktuese, vendimi i 
prokurorit kontestohet zakonisht para eprorit hierarkik në shërbimin e 
prokurorisë me vendim përfundimtar. Këto shtete janë Bullgaria, Estonia, 
Gjermania, Lituania, Moldavia, Rumania dhe Sllovakia. Më në fund, në 
të paktën dymbëdhjetë shtete kontraktuese nuk ka mundësi të rishqyrtimit 
gjyqësor të vendimit për të mos ndjekur penalisht, edhe pse në disa raste 
vendimi mund të kontestohet nga eprori hierarkik në shërbimin e prokurorisë. 
Shtetet të cilat nuk lejojnë shqyrtimin gjyqësor përfshijnë Qipron, Republikën 
Çeke, Finlanda, Gjeorgjia, Hungaria, Islanda, Letonia, “Ish Republikën 
Jugosllave të Maqedonisë”, Mali i Zi, Serbia, Sllovenia dhe Suedia.

B. Vendet e Common Law
182.Në Australi, vendimet e prokurorisë janë marrë nga Zyra e Drejtorit 

të Prokurorisë Publike të cilat vlen të përmendet Politika e Prokurorisë 
Australiane. Kriteri i parë i kësaj politike është ai i mjaftueshmërisë provuese, i 
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cili gjendet në qoftë se ka prova të mjaftueshme për të justifikuar institucionin 
apo vazhdimin e ndjekjes. Nuk duhet të ngritet apo të vazhdohet një ndjekje 
penale nëse ka prova të pranueshme, substanciale dhe të besueshme që një 
vepër penale e njohur nga ligji është kryer nga ana e kryerësit të supozuar. 
Ekzistenca e një rasti të zhveshur prima facie nuk është i mjaftueshëm për të 
justifikuar ndjekjen. Pasi është vërtetuar se, ekziston një rast i zhveshur prima 
facie, atëherë është e nevojshme për të marrë në konsideratë perspektivat e 
dënimit. Një prokurori nuk duhet të vazhdojë nëse nuk ka në perspektivë një 
bindje  të  arsyeshme për sigurinë e akuzës.

183.Në Zelandën e Re Avokati i Përgjithshëm ka publikuar udhëzimet e 
prokurorisë që të tërheqë gjerësisht Politikën e Prokurorisë Australiane, Kodi 
CPS për prokurorët e mbretërisë, dhe udhëzimet e zhvilluara nga Shërbimi i 
Prokurorisë Publike të Irlandës së Veriut dhe Drejtorit të Prokurorisë Publike 
në Republikën e Irelandës. Testi është në dy pjesë: testi i provave dhe testi në 
interesin publik. Testi evident takohet në qoftë se “prova të cilat mund të jenë 
të paraqitura në Gjykatë janë të mjaftueshme për të siguruar një perspektivë 
të arsyeshme të dënimit”.

184.Në Kanada, Shërbimi i Prokurorisë Publike përcakton standarde në lidhje 
me vendimet për të përndjekurit. Kriteri i parë është prova evidente, e cila 
kërkon këshillën objektive mbretërore për të vlerësuar të gjithë provat 
e ngjara që do të jetë në dispozicion në gjyq, duke përfshirë edhe ndonjë 
dëshmi të besueshme se do të favorizonte të akuzuarin, për të përcaktuar nëse 
ka një perspektivë të arsyeshme për bindje. Një perspektivë e arsyeshme për 
bindje kërkon që të ketë më shumë se një rast prima facie; Megjithatë, ajo nuk 
kërkon një probabilitet të dënimit (që është, që një dënim ka më shumë gjasa 
të vendoset sesa jo).

185.Së fundi, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, standarti është se a ka “shkak të 
mundshëm” për të sjellë një ndjekje penale, që do të thotë baza të arsyeshme 
dhe objektive për besimin se subjekti ka faj.

LIGJI
I. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 2 TË KONVENTËS

186.Kërkuesja u ankua se vendimi për të mos ndjekur penalisht ndonjë individ 
në lidhje me vdekjen e kushëririt të saj ishte në shkelje të aspektit procedural 
të nenit 2 të Konventës.

187.Neni 2 parashikon si më poshtë:
“1.  E drejta e çdo njeriu për jetën mbrohet me ligj. Askush nuk mund të 

privohet nga jeta qëllimisht, me përjashtim të rastit të zbatimit të një 
vendimi të gjykatës pas dënimit për një krim për të cilin ky dënim 
është parashikuar me ligj.
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2.  Marrja e jetës nuk konsiderohet të shkaktohet në kundërshtim me këtë 
nen në rastet kur ajo është pasojë e përdorimit të forcës, që është jo më 
shumë se absolutisht e nevojshme:

(A)  në mbrojtje të çdo personi nga dhuna e paligjshme;
(B)  për të kryer një arrestim të ligjshëm ose për të parandaluar  

arratisjen e një personi ligjërisht të burgosur;
(C)  në veprim të ndërmarrë ligjërisht për qëllim të shuarjes së një trazire 

ose kryengritje. “
188. Qeveria e kundërshtoi argumentin e kërkueses.

A. Pranueshmëria
189.Gjykata vëren se, kjo kërkesë 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. Themeli
1. Parashtrimet e palëve
(A) Parashtrimet e kërkueses

190. Kërkuesja  nuk ankohet se kushëriri i saj u vra nga agjentët e shtetit në 
rrethana të cilat shkelnin nenin 2 në aspektin material; për rrjedhojë, ajo nuk 
pohon se të shtënat ndaj tij ishin të paligjshme ose se sjellja dhe planifikimi 
i Operacionit Theseus 2 ishte në shkelje të nenit 2. Përkundrazi, ankesat e 
saj bien vetëm në pjesën procedurale të nenit 2 të Konventës dhe kanë të 
bëjnë vetëm me faktin se asnjë zyrtar individual i policisë nuk është ndjekur 
penalisht pas të shtënave fatale të Jean Charles de Menezes.

191. Më konkretisht, ajo argumenton se:
a)  hetimi për vdekjen e kushëririt të saj ra ndesh me standartin e kërkuar 

sipas nenit 2 të Konventës për shkak se autoritetet ishin përjashtuar 
duke marrë parasysh arsyeshmërinë e besimit të Charlie 2 dhe Charlie 
12 se përdorimi i forcës ishte i nevojshëm; dhe

b)  sistemi prokurorial në Angli dhe Uells nuk i bëri ata përgjegjës për të 
shtënat nga të cilat mbahen duhet të mbahen përgjegjës dhe, si pasojë, 
kërkesa procedurale sipas nenit 2 të Konventës nuk ka qenë e plotësuar.

(I) Hetimi
192.Në paraqitjen e kërkueses, testi për vetëmbrojtje sipas ligjit vendas ishte 

më i ulët se standarti që kërkohet me nenin 2 të Konventës. Sipas ligjit të 
Anglisë dhe Uellsit një oficer i cili ka përdorur forcën vdekjeprurëse për 
vetëmbrojtje do të gëzojë mbrojtje nëse ai,  gabimisht beson se ishte nën 
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kërcënimin e pashmangshëm, edhe, kështu që ajo argumentoi, se në këtë  rast 
besimi ishte tërësisht i paarësyshëm. Megjithatë, testi i aplikuar nga Gjykata 
e ka të nevojshme një besim të padyshimt për tu mbështetur tek “arsyet e 
mira”. Prandaj, në qoftë se dyshimi i arsyshëm ishte i gabuar, përdorimi i 
forcës mund të justifikohet vetëm nëse personi ka pasur arsye të forta për të 
besuar se ishte e nevojshme në bazë të asaj që është parë dhe njohur prej tij 
në atë kohë.

193. Kërkuesja pretendoi se si autoritetet hetuese janë duke aplikuar një standart të 
ulët nga ai i kërkuar nga Gjykata, që ndaloi të marrë parasysh nëse përdorimi 
i forcës nga Charlie 2 dhe Charlie 12 ishte apo nuk ishte i justifikuar në 
rrethanat brenda kuptimit të Neni 2 të Konventës. Me fjalë të tjera, shkalla 
në të cilën autoritetet e brendshme ishin në gjendje të paraqesin veprimet e 
agjentëve të shtetit në shqyrtim të kujdesshëm ishte dëmtuar, me pasojën 
që hetimet e shtetit ishin në gjendje për të siguruar llogaridhënien përmes 
një ndjekje penale për shkelje të Nenit 2 (shih, për shembull, Vasil Sashov 
Petrov k. Bullgarisë, nr. 63106/00, § 52, 10 qershor 2010).

194. Në rrethanave të veçanta të çështjes në fjalë, kërkuesja pretendoi se autoritetet 
nuk mund ta konsiderojnë arsyeshmërinë e Charlie 2 dhe besimin e gabuar 
të Charlie 12-së se  Z. de Menezes paraqiste një kërcënim; as nuk ishte e 
nevojshme për të analizuar nëse këta oficerë kishin kryer edhe një vlerësim 
të kujdesshëm të rrethanave dhe vlerësimin e kërcënimit Z. de Menezes e që 
vjen nga prania e tij në tren.

(II) Vendimet prokuroriale
195. Edhe pse kërkuesja nuk pretendonte se duhet të ketë gjithmonë një ndjekje 

penale, kur ka pasur një vdekje nga ndërhyrja e një agjenti të shtetit, ajo 
parashtroi se duhet të ketë një ndjekje penale, ku nuk kishte prova të 
mjaftueshme për ta justifikuar atë. Ajo argumentoi se, nuk ka pasur prova të 
mjaftueshme për të justifikuar ndjekjen e një numri të policëve të përfshirë 
në Operacionin Theseus 2, por të metat në sistemin prokurorial në Angli dhe 
Uells kanë penguar personat përgjegjës për vdekjen e kushëririt të saj nga të 
mbajturit përgjegjësi për veprimet e tyre.

196.Kërkuesja nuk ka pretenduar se prokurorët në Angli dhe Uells nuk ishin 
adekuat të pavarur për qëllime të Nenit 2 të Konventës. Megjithatë, duke u 
mbështetur në Maksimov k. Rusisë, nr. 43233/02, 18 mars 2010, ajo kritikoi 
faktin se prokurori normalisht merr vendimet pa vlerësuar edhe dëshminë. Ajo 
parashtroi se në rastet si ky që po gjykohet, ku ndershmëria dhe besueshmëria 
ishin vendimtare, ishte me rëndësi se, prokurori duhet të jetë në një pozicion 
për të vlerësuar sjelljen e dëshmitarëve që kanë dhënë dëshmi.

197.Kërkuesja pranoi se, shtetet kanë të drejtë të aplikojnë një test prove për 
lejimin e vazhdimit të ndjekjes, por pretendonin se pragu në Angli dhe 



584

Uells ishte shumë i lartë. Ajo e pranoi se “një perspektivë realiste e bindjes” 
është përdorur në disa shtete të tjera, veçanërisht ato me sistemet ligjore 
të common law, por ajo argumentoi se në Angli dhe Uells ky test ishte 
interpretuar në mënyrë që dënimi duhet të ketë më shumë gjasa që të jepet; 
ku shanset e dënimit të jenë mbi pesëdhjetë përqind. Ajo pretendonte se, 
pragu i përshtatshëm duhet të jetë i njëjtë me atë të përdorur nga gjyqtari 
i procedurës paraprake për të vendosur nëse do të lejojë një çështje për t’u 
gjykuar nga një juri (testi Galbraith): pra, se nuk kishte “ndonjë dëshmi”, 
edhe në qoftë se ajo ishte “me karakter të parëndësishëm”, në të cilën juria 
mund të duhet të vijë në përfundim se i akuzuari ishte fajtor.

198.Edhe pse kërkuesja pranoi se, ky ishte i njëjti test i aplikuar nga mjeku 
ligjor për të vendosur se çfarë vendim i formës  së shkurtër t’i lihet jurisë, 
ajo argumentoi se CPS ka qenë tërësisht i pavarur nga mjeku ligjor dhe 
se nuk është e lidhur me vendimin e tij. Nuk mund, pra, të thuhet se një 
prokuror është mbështetur në të njëjtën provë e do të kishte ardhur në të 
njëjtin përfundim. Në çdo rast, kërkuesja kishte kërkuar leje për të shqyrtuar 
gjyqësisht vendimin e mjekut ligjor, por nga koha që Gjykata Administrative 
konsideron e pretendon se juria tashmë kishte vendosur. 

199.Duke pasur parasysh natyrën absolute të nenit 2, kërkuesja hodhi poshtë 
çdo sugjerim se kishte një diferencë të vlerësimit në përcaktimin e testit të 
provës. Megjithatë, edhe nëse ka pasur, ajo parashtroi se pragu i tanishëm, i 
cili ka qenë ndjeshëm më i lartë se testit Galbraith, ishte shumë i lartë dhe për 
këtë arsye i papajtueshëm me nenin 2 të Konventës. Në veçanti, ajo pohoi 
se pragu është vendosur shumë lartë për të ruajtur besimin e publikut, për të 
siguruar respektimin e sundimit të ligjit dhe për të parandaluar çdo lejim të 
tolerancës apo bashkëpunim në akte të paligjshme. Për më tepër, prokurori 
mund të mos lejojë që një rast që të shkojë në gjykim kur nuk ka prova të 
mjaftueshme për rastin për një juri që duhet të ketë të dënuar, ka pasur një 
rast që vepra për  rrezikimin e jetës të mbetet pa u ndëshkuar.

200.Më konkretisht, kërkuesja argumentoi se ka pasur raste të konsiderueshme 
që veprat për rrezikimin e jetës në fakt kishin shkuar pa u ndëshkuar, sepse, 
pragu i testit kishte qenë më i ulët në mënyrë evidente, se rasti në fjalë, 
nuk do të kishte prova të mjaftueshme për të çuar në ndjekje penale të një 
numri të oficerëve, duke përfshirë Charlie 2 dhe Charlie 12 për vrasje, dhe 
Komandantin MCDOWALL, Komandantin Dick, Trojan 84, Trojan 80, DCI 
C dhe “James” për vrasje nga neglizhenca. Fakti që juria, duke pasur dëshmi 
të dhëna me gojë, u kthye në një verdikt të hapur e tregoi se ata nuk ishin të 
bindur se, në kohën e qëlluar, Charlie 2 dhe Charlie 12 sinqerisht besonin se 
zoti de Menezes përfaqësonte një rrezik të pashmangshëm, vdekjeprurës.

201.Duke u bazuar në Enukidze dhe Girgvliani k. Gjeorgjisë, nr. 25091/07, § 
274, 26 prill 2011, kërkuesja parashtroi se nevoja për të siguruar besimin 
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e publikut, duke siguruar llogaridhënie ishte veçanërisht themelore kur të 
shtënat fatale nga një oficer i policisë ishin shqetësuese dhe se besimi do 
të rrëzohej nga një dështim i perceptuar për të ndjekur penalisht zyrtarët të 
cilët janë të dyshuar se kanë shkelur nenin 2 të Konventës. Rrjedhimisht, do 
të ishte e lejuar që të ketë një prag më të ulët për ndjekje penale për shkelje 
të rënda të të drejtave të Konventës nga ana e agjentëve të shtetit se sa për 
vepra të tjera.

202.Kërkuesja më tej ka pretenduar se, niveli i shqyrtimit që kanë aplikuar 
gjykatat e brendshme pë një vendim për të mos ndjekur penalisht, ishte i 
papajtueshëm me nenin 2 të Konventës. Kjo ishte për shkak se, në përputhje 
me dicta in Manning, edhe në qoftë se një gjykatë ka konstatuar një kërkesë 
për shqyrtim gjyqësor në përfundimin se prokuroria kishte të ngjarë të ketë 
sukses, ajo vetëm do të duhet të urdhërojë një ndjekje të tillë në qoftë se ka 
pasur një gabim të ligjit. Një qasje e tillë është në kundërshtim me nenin 2 
të Konventës.

203.Në alternativë, kërkuesja argumentoi se, edhe në qoftë se ndjekjet penale 
individuale nuk janë të nevojshme në rastin në fjalë, prokuroria e OCPM 
nuk arriti në një njohje të mjaftueshme të përgjegjësisë nga ana e shtetit, si 
vepër sipas Aktit të vitit 1974 në qoftë se ka pasur një mundësi të rrezikut 
në vend të rrezikut aktual; që do të thotë, që prova e dëmit aktual ishte e 
panevojshme për të krijuar veprën, nuk ishte e nevojshme që gjykata vendase 
për të përcaktuar nëse çdo shkelje e detyrës në fakt shkaktoi vdekjen e  Z 
.de Menezes. Si pasojë, pavarësisht kritikave të rënda të bëra në raportin e 
IPCC, dhe vendimit të jurisë, asnjë individ apo organizatë nuk kishte mbajtur 
llogari për vdekjen e  Z .de Menezes .

204.Edhe pse kërkuesja pranoi se ajo mund të ketë sjellë një paditës privat, ajo 
argumentoi se kjo nuk do të kishte adresuar ankesat e saj, sepse ishte e qartë 
nga praktika gjyqësore e Gjykatës se ishte shteti që ishte përgjegjës për të në 
përputhje me nenin 2.

205.Kërkuesja parashtroi se, më tej procedurat disiplinore nuk mund, në 
vetëvete, të jenë në përputhje me nenin 2 të Konventës, siç ishin procedurat 
administrative që në thelb që synojnë të ruajnë punësimin pë të ardhmen. 
Kur shkeljet e rënda të Konventës ishin shqetësuese, mbrojtja efektive 
duhej të parashikohet nga ligji penal për shkak se sanksionet në dispozicion 
ishin më ndëshkuese dhe kishte efekt parandalues   më të mirë se procedurat 
disiplinore. Në një rast të tillë si në  të tashmen, procedurat disiplinore nuk 
mund të plotësojnë detyrimin procedural sipas nenit 2 të Konventës për 
shkak se nuk do të kishte disproporcion të qartë mes peshës së veprës dhe 
dënimin të veprës.

206.Veçanërisht, kërkuesja pretendoi se Procedurat disiplinore të policisë në 
Mbretërinë e Bashkuar kanë qenë shpesh jo të pavaruara për të plotësuar 
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pjesët procedural të Nenit 2, siç ka qënë zakonisht nuk mjaft të pavarur për 
të kënaqur pjesës procedurale të nenit 2, siç ishte zakonisht drejtori i policisë 
i cili ndërmori të gjitha hapat kryesoë në drejtimin e hetimit dhe anëtarët 
e panelit të cilët drejtojnw hetimin vinin nga e njëjta force që ai drejtonte. 
Procedura e ndjekur nuk ka qënë publike dhe në të njëjtën kohë policët që 
shkatuan vdekjen e z. de Menezes, mund të shmangnin procedimin duke 
dhënë dorëheqjen. 

(B) Parashtrimet e Qeverisë
(I) Hetimi

207. Qeveria argumentoi se, formulimi i ligjit të vetëmbrojtjes në Angli dhe Uells 
është i gjetur për një balancë të përshtatshme ndërmjet lejimit të përdorimin 
të forcës për të parandaluar sulmet vdekjeprurëse në publik dhe për të 
siguruar që çdo individ i cili mund të jetë i ekspozuar ndaj një rreziku real 
dhe të menjëhershëm për jetën është i mbrojtur nga masa operacionale. Duke 
vepruar kështu, kjo nuk do të thotë për gjykatat, që nga benefiti i reflektimit 
në shërbim, ta zëvendësojnë mendimin e tyre, me atë të një oficeri të policisë 
që i kërkohet të veprojë në moment.

208. Më veçanërisht, Qeveria pretendoi se testi i “nevojës absolute” në Nenin 2 
§ 2 të Konventës duhet të vlerësohet nga pikëpamja e personit që ushtron 
forcën vdekjeprurëse në vetëmbrojtje, duke përjashtuar ndonjë kërkesë 
pë përgjegjësi referuar fakteve të vërtetuara objektivisht; i cili është një 
person që duhet bërë penalisht përgjegjës pë shkaktimin e vdekjes vetëm 
kur të ekzistojnë të gjitha rethanat se sjellja e tij nuk ka qënë absolutisht 
e nevojshme. Kjo është mbështetur në jurisprudenën e Gjykatës, e cila ka 
thënë se përdorimi i forcës mund të justifikohet kur është bazuar në një 
besim të sinqertë, i perceptuar për arsye të mire dhe të jetë i vlefshëm në 
atë kohë (McCann dhe të tjerët, cituar më lart 137, § 200 , Andronicou dhe 
Constantinou k. Qipro, 9 tetor 1997 § 192, Raportet e aktgjykimeve dhe 
vendimeve 1997 VI, dhe Giuliani dhe Gaggio k. Italisë [GC], nr. 23458/02, 
§ 178, GJEDNJ 2011- II (ekstrakte)) . Besimi i sinqertë nuk duhet të jetë 
treguar të jetë i arsyeshëm duke iu referuar themelimit të fakteve objektive, 
edhe pse arsyeshmëria objektive e besimit megjithatë do të jetë e rëndësishme 
për të përcaktuar nëse është apo nuk është mbajtur në të vërtetë. Një besim i 
sinqertë mund të mbahet për arsye të mira edhe në qoftë se, objektivisht, një 
person mund ta konsideroj besimin të paarsyeshëm ose bazuar në të dyja, një 
premisë e meta apo perceptime të gabuara mund të merren parasysh.

209. Së fundi, Qeveria argumentoi se, ndryshimi i propozuar i kërkueses të ligjit 
mund të ketë ndikim të gjerë dhe efekte kundër-produktive. Në veçanti, nëse 
oficerët ishin kallëzuar për ndjekje penale edhe kur përdorimi i tyre i forcës 
ishte legjitim në bazë të bindjeve të tyre të ndershme në atë kohë, mund të 
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ketë një efekt trishtues mbi gatishmërinë e zyrtarëve për të kryer detyrat 
thelbësore kur ato mund të jenë të nevojshme për të vepruar në nxehtësi të 
momentit për të shmangur një rrezik për jetën. Rrjedhimisht, ajo mund të 
ketë një efekt thellësisht të dëmshëm në aftësinë e tyre për të vepruar në 
mbrojtje të jetës së tyre dhe jetës së të tjerëve.

(Ii) Vendimet prokuroriale
210. Qeveria argumentoi se, detyrimi hetimor ishte një nga mjetet dhe jo rezultatet, 

pasi neni 2 kërkon vetëm një ndjekje penale ku justifikohet me rezultatet 
e hetimit. Efektiviteti i hetimeve nuk mund, pra, të vlerësohet vetëm duke 
iu referuar nëse kjo ka rezultuar në procedurën penale ose disiplinore ndaj 
individëve. Një hetim efektiv, i kryera kundër një kuadri të përshtatshëm 
të së  drejtës penale, mund të çojë në përfundimin se nuk do të justifikohen 
procedura të tilla.

211. Kështu, fakti që asnjë zyrtar individual nuk ishte ndjekur penalisht, shikohet 
si duhet, një terren specifik i ankesës; pyetja e rëndësishme ishte se pse nuk 
ka pasur ndjekje penale individuale. Në rastin konkret, arsyeja ishte se, asnjë 
nga autoritetet e pavarura të cilat kanë shqyrtuar çështjen në përfundimin 
se nuk kishte prova të mjaftueshme për të justifikuar një ndjekje penale për 
vrasje. Ishin marrë të gjitha masat e nevojshme për të kryer detyrën sipas 
Neni 2 dhe në këtë rast nuk ishte për Gjykatën të zëvendësojë vlerësimin e saj 
të fakteve me ato të autoriteteve vendore dhe gjykatave(Klaas k. Gjermanisë, 
22 shtator 1993, § 29, Seria A nr. 269).

212. Në lidhje me vendimet e prokurorisë në Angli dhe Uells, Qeveria parashtroi 
se CPS ka qenë një shërbim i pavarur i prokurorisë. Edhe pse në disa sisteme 
të tjera ligjore ky funksion është kryer nga oficerët gjyqësorë, një sistem 
i tillë nuk është mandatuar nga Konventa. Në të kundërtën, neni 2 është e 
nevojshme vetëm që këto vendime janë marrë në mënyrë të pavarur në bazë të 
një analize të plotë të provave. Për më tepër, kërkuesja ishte gabim ku thuhet 
se, vendimi është marrë nga CPS, pa palqimin e dëgjimin e dëshmitarëve. 
Në marrjen e vendimit të tij, SPV kishin të mirën e të gjitha materialeve të 
krijuara nga IPCC gjatë hetimit të tij, përfshirë deklaratat e dëshmitarëve, 
dhe kryen një rishikim të vendimit të saj pas jurisë, gjatë së cilës të gjithë 
dëshmitarët kyç kishin dhënë gojarisht dëshminë e tyre.

213. Qeveria më tej argumentoi se, testi i pragut nuk i kërkon prokurorëve të jenë 
të kënaqur se ka pasur një pesëdhjetë për qind ose më shumë perspektiva të 
dënimit. Memorandumi shpjegues i lëshuar prej prokurorëve në vitin 1994 
bëri të qartë se edhe pse kjo nuk ishte e paarsyeshme për të folur për një 
bindje të qenë “me më shumë gjasa se jo”, ata duhet “t’i rezistojnë tundimit 
për të përcaktuar testin e provës si” rregull 51% ‘ “( shih paragrafin 164 
më lartë). Kjo ishte për shkak se, ishte e pamundur të matet me saktësi 
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aritmetike probabiliteti ose gjasat e një rezultati të caktuar në një rast penal 
që ka pasur shumë faktorë të ndryshueshme dhe elementet e kompleksitetit 
dhe pasigurisë që sfidoi llogaritjen e saktë.

214. Testi i saktë ishte nëse ka pasur apo jo një “perspektivë realiste të dënimit” 
kundër çdo të dyshuari të dënuar; me fjalë të tjera, nëse një gjykatë e 
arsyeshme dhe e paanshme, e drejtuar si duhet dhe duke vepruar në pajtim 
me ligjin, kishte më shumë gjasa se jo për të dënuar të pandehurin e ngarkuar 
si të dyshuar. Një “meritë në bazë” është zbatuar, pra, në të cilën prokurori në 
thelb pyet veten nëse, në bilanc, provat ishin të mjaftueshme për të merituar 
një dënim duke marrë parasysh atë që ai ose ajo e dinte në lidhje me rastin 
e mbrojtjes. Në marrjen e vendimit prokurori e kishte të nevojshme për të 
ndërmarrë një shqyrtim të hollësishëm dhe të ndërgjegjshëm të rastit dhe 
vetëm kur ai ose ajo konsiderohet në bilancin se prova nuk ishte e mjaftueshme 
për bindje e se merita e rastit nuk do të ndiqen penalisht.

215.Testi i Galbraith, në anën tjetër, kishte një prag shumë të ulët i cili do të 
përmbushej aty ku ka pasur “disa prova, por ajo është e një karakteri të 
parëndësishëm, për shembull, për shkak të dobësisë së natyrshme apo 
paqartësisë, ose për shkak se ajo është në kundërshtim me të tjera prova “. 
Sipas mendimit të Qeverisë, nëse testi Galbraith ishte në pragun e ndjekjes së 
testit dëshmues, do të duhet të sjellë rastet kur nuk kishte perspektivë realiste 
e bindjes dhe kur prokurori e kishte konsideruar se rasti ishte i pabazë.

216. Në çdo rast, qeveria vuri në dukje se, edhe në qoftë se testi evident  ishte testi 
Galbraith, jo domosdoshmërisht ka çuar në ndjekjen penale të çdo oficeri 
individualisht. Testi Galbraith ishte edhe test i përdorur nga mjekët ligjorë 
për të vendosur nëse do të lënë një vendim të hetimit tek juria. Për më tepër, 
elementet e vendimit të jurisë mbi vrasjen e paligjshme ishin saktësisht të 
njëjta me elementët e krimeve të cilat CPS ka dashur të marrë në konsideratë 
në marrjen e vendimit për akuza penale. Megjithatë, në rastin në fjalë, pasi ka 
dëgjuar të gjithë dëshmitarët relevant gjatë pyetjeve, mjeku ligjor peshonte 
provat kundër testit Galbraith dhe vendosi se, ai nuk ishte plotësuar.

217. Për më tepër, Qeveria parashtroi se në Angli dhe Uells provat evidente të testit  
kishin qenë subjekt i shqyrtimit të shpeshtë dhe ankthit përmes konsultimeve 
publike dhe shqyrtimit politik. Komente të detajuara të Kodit janë kryer në 
vitin 2003, 2010 dhe 2012 dhe gjatë këtyre shqyrtimeve testi evident  nuk 
kishte qenë objekt i kritikave materiale nga ana e Barazisë dhe Komisionit të 
të Drejtave të Njeriut ( “GJEDNJ”), ose ndonjë nga organizatat e të drejtave 
të njeriut me një interes në të drejtën penale. Në shqyrtimin e  2003 Avokati i 
Përgjithshëm, në mënyrë të veçantë,mori në konsiderate faktin nëse një prag 
më i ulët duhet të zbatohet për vdekjen në paraburgim, por gjeti shumë pak, 
nëse kishte, mbështetje për një qasje të tillë sa do të ishte e padrejtë - dhe 
në kundërshtim - t’i nënshtrohej të pandehurit, në raste të tilla, në mungesë 
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të një perspektive realiste të dënimit. Besimi i publikut është ruajtur me 
ndjekjen penale, ku provat e kanë justifikuar atë, dhe jo ndjekjen penale ku 
nuk kishte.

218. Në dritën e faktit se testi evident ishte dhënë nga një shqyrtim i kujdesshëm, 
Qeveria argumentoi se duhet të jepet një hapësirë e konsiderueshme vlerësimi 
për të përcaktuar kufijtë e duhura të provave për fillimin e vazhdimin e 
procedurës penale në të gjitha rastet .

219.Kjo ishte veçanërisht e rëndësishme në vështrimin e  jurisë në sistemin e 
drejtësisë penale në Angli. Pasi një rast është ndjekur penalisht, gjykatësi 
nuk mund ta largojë atë nga juria, nëse testi Galbraith ishte i përmbushur; 
që është, në qoftë se ka pasur disa prova, megjithëse të parëndësishme, në të 
cilën  jurisë  mund t’i duhet të  dalë në përfundimin se i pandehuri ishte fajtor.  
Gjyqtari nuk mund, pra, të veprojë si një filtër për raste të pamerituara dhe 
me një prag të lartë testi provues për sjelljen dhe ndjekjet ishin të nevojshme 
për të siguruar që kostot emocionale dhe financiare të gjykimit nuk janë 
shkaktuar thjesht sepse ka pasur një mundësi të zhveshjes nga dënimi. Me 
fjalë të tjera, ky test ishte veçanërisht i  rëndësishm për të pastruar rastet e 
dobëta në një fazë të hershme për shkak se rastet të cilat kanë shkuar në gjyq 
dhe ndiqen zakonisht  me të drejtë deri në fund.

220. Qeveria gjithashtu vuri në dukje se, mbrojtje  të  rëndësishme procedurale 
ishin ndërtuar në praktika të CPS në raste të të shtënave të policisë apo të 
vdekjeve në paraburgim: prokurori duhej t’i  shkruante familjes  së  viktimës 
për të shpjeguar çdo vendim; familjes duhej t’i ofrohej një takim me proku-
rorin për të shpjeguar vendimin; të gjitha vendimet e  të akuzuarve  duhej 
të shqyrtohen personalisht nga DPP dhe, nëse kishte pasur një vendim për 
të mos u  vazhduar, në qoftë se ajo nuk ishte e qartë përtej çdo dyshimi se 
nuk kishte asnjë rast pët ti dhënë përgjigje,   këshillat  duhej ti kërkonin nga 
këshilli i lartë i pavarur. Përveç kësaj, që nga qershori 2013, viktima ka pasur 
të drejtë të kërkojë një rishikim të vendimit të CPS, së pari nga zyra lokale 
CPS që ka marrë vendimin, dhe pastaj me anë të një shqyrtim të pavarur nga 
njësia, nga CPS ose nga Prokurori përkatës i  CPS i mbretërisë.

221. Edhe pse Qeveria e ka pranuar se, në praktikë ndjekjet penale të agjentëve të 
shtetit për të shkaktuar vdekjen ishin të rralla, ata nuk e konsiderojnë këtë të 
jetë një shkak për shqetësim. Viktimat e shkaktuara nga oficerët e policisë së 
armatosur nuk e kërkojnë normalisht ndjekjen e zyrtarit. Në Angli dhe Uells 
u miratua një qasje rigoroze në përdorimin e armëve të zjarrit; në mënyrë të 
veçantë, oficerët me armë zjarri iu nënshtruan një niveli të lartë të shqyrtimit, 
trajnimit, drejtimit dhe monitorimit për të siguruar se ata vetëm qëllojnë me 
armë zjarri kur ishte absolutisht e nevojshme për ta bërë këtë. Kjo është 
dëshmuar nga statistikat: nga 2003/4 për 2012/13, numri vjetor i operacioneve 
të policisë në të cilin është autorizuar përdorimi i armëve të zjarrit varion 
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nga 10,996 (në 2012/13) për 19,595 (në 2007/8). Megjithatë, gjatë të njëjtës 
periudhë numri vjetor i incidenteve në të cilat ishin të shkarkuara armët e 
zjarri varionte nga tre (në 2006/7 dhe 2012/13) në nëntë (në 2005/6).

222.Qeveria më tej argumentoi se, mjeti i shqyrtimit gjyqësor nuk kishte për 
qëllim të sigurojë një sistem apelimi për themelin e vendimit të prokurorisë. 
Në këtë drejtim, mbrojtja primare nuk ra ndesh me gjyqësorin, por me 
kërkesën që vendimi fillestar të merret nga një prokuror i pavarur dhe 
i kualifikuar që ushtron një gjykim të paanshëm të bazuar në një politikë 
publike dhe të aksesueshme, duke iu nënshtruar shqyrtimit nga DPP. Në një 
kërkesë për shqyrtim gjyqësor, Gjykata Administrative ushtroi pushtetin për 
të ndërhyrë kur një vendim, për të mos u ndjekur penalisht u bazua në një 
gabim të së drejtës ose, ndryshe, ishte i paarsyeshëm apo me të meta nga ana 
procedurale.

223. Së fundi, Qeveria parashtroi se një tension i vërtetë ekzistonte mes modelit 
të fajësisë penale në bazë të përgjegjësisë individuale dhe rritjes së njohjes 
së potencialit për dëm të qenësishëm në shkallë të gjerë apo aktivitetit 
kompleks ku asnjë person nuk ishte tërësisht fajtor për çfarë shkoi gabim. 
Raste të tilla si McCann dhe të tjerët, cituar më lartë, treguan se mund të 
jetë e thjeshtë për të atribuar një shkelje sipas Nenit 2 ndaj individëve që 
kanë shkaktuar direkt vdekjen, veçanërisht në një rast të tillë si i tashmi, 
ku vdekja rezultoi nga dështimet në sistemin e përgjithshëm. Në raste të 
tilla, do të ishte e pasaktë dhe e padrejtë t’ia vendosim fajin individëve që u 
ndodhën për të formuar lidhjen e fundit në zinxhir. Gjithashtu, mund të jetë e 
rrezikshme, duke larguar vëmendjen nga problemet reale në sistem e të cilat 
pastaj mund të bëhen të pandreqshme dhe të krijojnë rreziqe për jetën në të 
ardhme. Prokuroria e OCPM, në anën tjetër, mundësoi çështjet e planifikimit 
dhe ekzekutimit të adresohen drejtpërdrejt në kontekstin e gjykimit penal. 

(C) Parashtrimet e palës së tretë
(I) Hetimi

224. Barazia dhe Komisioni i të Drejtave të Njeriut ( “GJEDNJ”), në intervenimin 
e saj të palës së tretë, argumentoi se dispozitat e ligjit penal të Anglisë dhe 
Uellsit kanë dështuar për të siguruar llogaridhënie për vdekjet që ndodhin 
nën përgjegjësinë e shtetit. Në veçanti, ata parashtruan se përcaktimi i 
vetëmbrojtjes në ligjin anglez ishte tërhequr shumë gjerësisht, ishte pjesërisht 
subjektiv dhe ishte në kundërshtim me nenin 2 të Konventës. Në mënyrë të 
qartë dhe të vazhdueshme Jurisprudenca e Gjykatës citon se një “besim i 
ndershëm” duhet të bazohet në “arsye të mirë”; për të lejuar zyrtarët e shtetit 
për t’i shpëtuar dënimit në procedurat penale bazuar në një besim të sinqertë, 
por objektivisht e pajustifikueshme ishte e papajtueshme me kërkesat strikte 
të nenit 2 të Konventës. Përdorimi i forcës për këtë arsye duhet të jetë 



591

objektivisht i justifikueshëm; që është, zyrtarët e zbatimit të ligjit duhet t’i 
kërkohet të bëjnë përpjekje të arsyeshme për të konstatuar faktet e vërteta 
para se të përdorni forcën vdekjeprurëse.

(ii) Vendimet e Prokurorisë
225.GJEDNJ më tej parashtroi se, dispozitat e ligjit penal në Angli dhe Uells 

kanë qenë të pamjaftueshme për shkak se testi evident për të sjellë ndjekje 
penale ishte shumë i fortë. Edhe pse shteti nuk duhet të jetë i detyruar për të 
ndjekur penalisht rastet e pashpresa, ishte arbitrare për të vendosur testin aq 
të fortë sa aktualisht nuk mund të ketë kundërshtim në parim, nëse do të ishte 
më i butë. Si kërkuesja, ashtu edhe GJEDNJ gjithashtu e konsideruan  testin 
Galbraith të jetë një test më i përshtatshëm për fillimin e ndjekjes penale.

226.GJEDNJ argumentoi se, përafrimi i testit të provës për fillimin e ndjekjes 
penale, për t’i lënë një rast jurisë nuk do të kërkojë ndjekjen e çdo rasti të 
një shkelje të mundshme të nenit 2, pa marrë parasysh sa të dobëta ishin 
provat. Raste të pashpresa ose ligjërisht të pamerituara nuk do ta kalojnë këtë 
test . Megjithatë, një rast i cili ishte vlerësuar dyzet e nëntë për qind për tu 
dënuar nuk mund të përshkruhet si një me pak gjasa për dënim . Një sistem i 
drejtësisë penale i cili vepronte në mënyrë që të pengojë gjykimin në rrethanat 
kur provat kanë ekzistuar e në të cilën një juri e drejtuar si duhet mundet të 
dënojë atë ligjërisht, nuk është një nga të cilat ka siguruar llogaridhënien e 
plotë të kërkuar nga neni 2.

227.Për më tepër, zbutja e testit provues në nenin 2 që përfshin vrasjen nga 
agjentët e shtetit nuk do të përfshijë asnjë paragjykim të pakthyeshëm. Çdo 
gjyq u shqyrtua tërësisht në përputhje me  rastin  e prokurorisë dhe gjyqtari 
ishte i detyruar të mos tërhiqte çështjen e suksesshme të asnjë rasti për t’iu 
përgjigjur; që është, në qoftë se një juri e drejtuar si duhet në një pikëpamje 
të fakteve nuk mund të dënoj në mënyrë të ligjshme. Nëse testi evident për 
fillimin e ndjekjes penale është i  zbutur , në rastin më të keq nuk do të ndiqet 
penalisht në bazë të testit ekzistues e do të tërhiqet nga gjyqtari në fund të 
rastit të prokurorisë. Në rastin më të mirë, disa të cilët nuk do të ishin sjellë 
në gjyq të gjithë nën provat ekzistuese, mund të rezultonin fajtorë në dënime 
të agjentëve të shtetit për vrasje.

228. Në mbështetje të kërkuesve të tyre, GJEDNJ vuri në dukje se në mes të vitit 
1990 dhe 2014 kanë qenë pesëdhjetë e pesë vdekjeve të shkaktuara nga të 
shtënat e policisë në Angli dhe Uells. Megjithatë, që nga viti 1990 nuk ka 
pasur asnjë dënim penal të një zyrtari të armatosur, madje edhe në ato raste 
kur hetimi i jurisë  ka regjistruar një vendim të vrasjes së paligjshme. Në 
të vërtetë, në mes të 1993 dhe 2005 ishin tridhjetë viktima dhe vetëm dy 
ndjekje penale.
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   2. Vlerësimi i Gjykatës

(A) Kërkesa procedurale në rastet lidhur me përdorimin e forcës 
vdekjeprurëse nga ana e agjentëve të shtetit
229. Duke pasur parasysh karakterin e tij themelor, Neni 2 i Konventës përmban 

një detyrim procedural - siç përshkruhet më poshtë - për të kryer një hetim 
efektiv për shkeljet e pretenduara të gjymtyrëve të saj materiale (shih Ergi 
kundër Turqisë, 28 korrik 1998, § 82, raportet e Gjykimeve dhe vendimeve 
1998 IV,. dhe Mastromatteo k. Italy [GC], nr. 37703/97, § 89, GJEDNJ 2002 
VIII,. Giuliani dhe Gaggio, cituar më lartë, § 298,. dhe Mustafa Tunç dhe 
Fecire Tunç kundër Turqisë [ GC], nr. 24014/05, § 69, 14 prill 2015).

230. Një ndalimi i përgjithshëm ligjor i vrasjes arbitrare nga agjentët e shtetit 
do të jetë i paefektshëm, në praktikë, në qoftë se nuk do të ekzistonte asnjë 
procedurë për shqyrtimin e ligjshmërisë së përdorimit të forcës vdekjeprurëse 
nga ana e autoriteteve shtetërore. Obligimi për të mbrojtur të drejtën e jetës 
sipas kësaj dispozite, lexohen  në lidhje me detyrën e përgjithshme të shtetit 
sipas nenit 1 të Konventës për të “siguruar të gjithë në kuadër të juridiksionit  
të  saj të drejtat dhe liritë e përcaktuara në  Konventë”, kërkon nga implikimi 
se duhet të ketë disa forma të hetimit zyrtar efektiv kur individët janë vrarë 
si rezultat i përdorimit të forcës nga ana e, inter alios, agjentët e shtetit (shih 
McCann dhe të tjerët, cituar më lartë, § 161). Prandaj, shteti duhet të sigurojë, 
me të gjitha mjetet në dispozicion, një përgjigje adekuate – në rrugë gjyqësore 
ose ndryshe - në mënyrë që korniza legjislative dhe administrative të ngritur 
për të mbrojtur të drejtën e jetës të zbatohet siç duhet dhe çdo për shkelje të 
kësaj të drejte të dënohen ( shih Zavoloka k. Letonisë, nr. 58447/00, § 34, 7 
korrik 2009 dhe Giuliani dhe Gaggio, cituar më lartë, § 298).

231.Detyrimi i Shtetit për të kryer një hetim efektiv është në jurisprudencën e 
Gjykatës dhe konsiderohet si një detyrim i qenësishëm në nenin 2, i cili 
kërkon, ndër të tjera, se e drejta për jetën të “mbrohet me ligj”. Edhe pse 
dështimi për të përmbushur një detyrim të tillë mund të ketë pasoja për të 
drejtën e mbrojtur sipas nenit 13, obligimi procedural i nenit 2 është parë si 
një detyrim i veçantë (shih Ilhan k. Turqisë [GC], nr. 22277/93, §§ 91-92, 
GJEDNJ 2000-VII; Öneryıldız, cituar më lartë, § 148, dhe Šilih k. Slloveni 
[GC], nr. 71463/01, §§ 153 154, 9 prill 2009)... Kjo mund të çojë në gjetjen 
e një “ndërhyrje” të veçantë dhe të pavarur. Ky përfundim rrjedh nga fakti 
se, Gjykata ka shqyrtuar vazhdimisht çështjen e detyrimeve procedurale 
ndaras nga çështja e pajtueshmërisë me detyrimin material (dhe, kur është e 
përshtatshme, ka gjetur shkelje të veçanta të nenit 2 në atë shkak ) dhe fakti 
që në disa raste shkelja e obligimit procedural sipas nenit 2 është e pretenduar 
në mungesë të ndonjë kërkuesi që në aspektin material (shih Šilih, cituar më 
lartë, §§ 158-159).
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232.Për një hetim të dyshuar për vrasjen e paligjshme nga ana e agjentëve të 
shtetit që të jenë efektiv, ajo në përgjithësi mund të konsiderohet si e 
nevojshme për personat përgjegjës që kryejnë hetimet dhe të jenë të pavarura 
nga ata që përfshihen në ngjarje (shih, për shembull, Ogur k. Turqisë [GC], 
nr. 21594/93, §§ 91-92, GJEDNJ 1999 III,. Giuliani dhe Gaggio, cituar më 
lartë, § 300; Mustafa Tunç dhe Fecire Tunç, cituar më lartë, § 177). Kjo 
do të thotë jo vetëm një mungesë të lidhjes hierarkike apo institucionale, 
por edhe një pavarësi praktike (shih, për shembull, Güleç kundër Turqisë, 
27 korrik 1998, §§ 81-82, Raportet e Gjykimeve dhe Vendimeve 1998 IV,. 
Giuliani dhe Gaggio, cituar më lartë, § 300; Mustafa Tunç dhe Fecire Tunç, 
cituar më sipër, § 177). Ajo që është në rrezik këtu, nuk është asgjë më pak 
se besimi publik në monopolin e shtetit mbi përdorimin e forcës (shih Hugh 
Jordan kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 24746/94, § 106, 4 maj 2001;... 
Ramsahai dhe të tjerët k. Holandës . [GC], nr. 52391/99, § 325, GJEDNJ 
2007 II, Giuliani dhe Gaggio, po aty).

233. Në mënyrë që të jetë “efektiv”, kjo shprehje duhet të kuptohet në kontekstin 
e nenit 2 të Konventës, një hetim duhet që së pari të jetë i përshtatshëm 
(shih Ramsahai, cituar më lartë, § 324 dhe Mustafa Tunç dhe Fecire Tunç, 
cituar më lartë, § 172). Kjo do të thotë se duhet të jetë i aftë për të çuar në 
përcaktimin e fakteve, përcaktimin nëse forca e përdorur ishte apo nuk ishte 
e justifikuar në rrethanat dhe identifikimin dhe - nëse është e përshtatshme 
- dënimin e atyre që janë përgjegjës (shih Giuliani dhe Gaggio, cituar më 
lartë, § 301 dhe Mustafa Tunç dhe Fecire Tunç, cituar më lartë, § 172). Kjo 
nuk është një detyrim i rezultatit, por i mjeteve (shih Nachova dhe të tjerët 
kundër Bullgarisë [GC], nr. 43577/98 dhe 43579/98, § 160, KEDNJ 2005 
VII..); Jaloud k. Holandës [GC], nr. 47708/08, § 186, GJEDNJ 2014; dhe 
Mustafa Tunç dhe Fecire Tunç, cituar më lartë, § 173). Autoritetet duhet 
të marrin të gjitha masat e arsyeshme që munden për të siguruar dëshmitë 
lidhur me incidentin, duke përfshirë, ndër të tjera, dëshmitë e dëshmitarëve 
okularë, dëshmitë mjeko-ligjore dhe, kur është e përshtatshme, një autopsi e 
cila siguron të dhëna të plota dhe të sakta të lëndimit dhe një analizë objektive 
të gjetjeve klinike, duke përfshirë edhe shkakun e vdekjes (në lidhje me 
autopsinë, shih, për shembull, Salman kundër Turqisë [GC], nr. 21986/93, 
§ 106, GJEDNJ 2000-VII;.. në temën e dëshmitarëve, shih, për shembull, 
Tanrikulu kundër Turqisë [GC], nr. 23763/94, § 109, GJEDNJ 1999 deri në 
IV,.. sa i përket ekzaminimit mjeko ligjor, shih, për shembull, Gul k. Turqisë 
nr.22676/93, § 89, 14 dhjetor 2000). Për më tepër, ku ka pasur një përdorim 
të forcës nga ana e agjentëve të shtetit, hetimi duhet gjithashtu të jetë efektiv 
në kuptimin që ai është i aftë për të çuar në përcaktimin nëse forca e përdorur 
ishte apo nuk ishte e justifikuar në rrethanat (shih, për shembull, Kaya k. 
Turqisë, 19 shkurt 1998 § 87, Raportet 1998-I). Çdo mangësi në hetim e 
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cila dëmton aftësinë e tij për të vendosur shkakun e vdekjes apo personin 
përgjegjës do të rrezikojë rënien poshtë të këtij standarti (shih Avsar k. 
Turqisë, nr. 25657/94, §§ 393-395, GJEDNJ 2001 VII (ekstrakte), Giuliani 
dhe Gaggio, cituar më lartë, § 301, dhe Mustafa Tunç dhe Fecire Tunç, cituar 
më lartë, § 174).

234.Në veçanti, konkluzionet e hetimit duhet të bazohen në analizë të plotë, 
objektiv dhe të paanshëm të të gjitha elementeve relevante. Dështimi për 
të ndjekur një linjë të qartë të hetimit rrezikon në masë vendimtare aftësinë 
e hetimit për të krijuar rrethanat e rastit dhe identitetin e atyre që janë 
përgjegjës (shih Kolevi k. Bullgarisë, nr.1108/02, § 201, 5 nëntor 2009, 
dhe Mustafa Tunç dhe Fecire Tunç, cituar më lartë, § 175). Megjithatë, 
natyra dhe shkalla e shqyrtimit që kënaq pragun minimal të efektivitetit të 
hetimit varet nga rrethanat e rastit të caktuar. Natyra dhe shkalla e shqyrtimit 
duhet të vlerësohen në bazë të të gjitha fakteve relevante dhe në lidhje me 
realitetet praktike të punës hetimore (shih Velcea dhe Mazare k. Rumanisë, 
nr. 64301/01, § 105, 1 dhjetor 2009 dhe Mustafa Tunç dhe Fecire Tunç, 
cituar më lartë, § 175). Kur një vdekje e dyshimtë është shkaktuar në duart 
e një agjenti të Shtetit, në veçanti shqyrtimin e rreptë që duhet të zbatohet 
nga autoritetet përkatëse vendase me hetimin që pasoi (shih Enukidze dhe 
Girgvliani, cituar më lartë, § 277).

235.Përveç kësaj, hetimi duhet të jetë i arritshëm për familjen e viktimës në masën 
e nevojshme për të mbrojtur interesat e tyre legjitime. Nuk duhet të jetë një 
element i mjaftueshëm i shqyrtimit publik të hetimit, shkalla e të cilit mund 
të ndryshojnë prej rastit në rast (shih Hugh Jordan, cituar më lartë, § 109; 
Giuliani dhe Gaggio, cituar më lartë, § 303, dhe Mustafa Tunç dhe Fecire 
Tunç, cituar më lartë, § 179; shih gjithashtu Güleç, cituar më lartë, § 82, ku 
babai i viktimës nuk ishte  informuar për vendimin për të mos u  ndjekur 
penalisht, dhe Ogur, cituar më lartë, § 92, ku familja e viktimës nuk ka pasur 
qasje me hetimin apo dokumentet e gjykatës).

236.Megjithatë, zbulimi ose publikimi i raporteve të policisë dhe materialeve 
hetimore mund të përfshijë çështje të ndjeshme me efekte të mundshme që 
dëmtonin individë privatë ose hetime të tjera dhe, për këtë arsye, nuk mund 
të konsiderohet si një kërkesë automatike sipas nenit 2. Aksesi i nevojshëm 
i publikut ose të afërmve të viktimave, pra, mund të parashikohen në faza të 
tjera të procedurës (shih, midis autoriteteve të tjera, McKerr k. Mbretërisë së 
Bashkuar, nr. 28883/95, § 129, GJEDNJ 2001-III dhe Giuliani dhe Gaggio, 
cituar më lartë, § 304 ). Për më tepër, Neni 2 nuk imponon një detyrë mbi 
autoritetet hetuese për të kënaqur çdo kërkesë për një masë të caktuar hetimore 
të bërë nga një i afërm në rrjedhën e hetimeve (shih Velcea dhe Mazare, cituar 
më lartë, § 113 dhe Ramsahai dhe të tjerët, të cituar më lartë, § 348).

237.Një kërkesë me shpejtësi dhe ekspeditë të arsyeshme nënkuptohet në këtë 
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kontekst (shih Yasa k. Turqisë, 2 shtator 1998, §§ 102-104, Raportet 1998- 
VI,. Dhe Kaya, cituar më lartë, §§ 106-107). Duhet të pranohet se, mund të 
ketë pengesa apo vështirësi të cilat pengojnë progresin në një hetim në një 
situatë të veçantë. Megjithatë, një përgjigje e shpejtë nga autoritetet në hetimin 
e përdorimit të forcës vdekjeprurëse, në përgjithësi mund të konsiderohet si 
thelbësore në ruajtjen e besimit të publikut në respektimin e tyre ndaj sundimit 
të ligjit dhe në parandalimin e çdo shfaqje  të marrëveshjeve të fshehta në ose 
tolerancën e akteve të paligjshme (shih McKerr, cituar më lartë, §§ 111 dhe 
114, dhe Opuz k. Turqisë, nr. 33401/02, § 150, KEDNJ 2009).

238.Nuk mund të nxirret nga sa më sipër se neni 2 mund të kërkojë të drejtën 
që palët e treta të ndiqen penalisht apo dënohen për një vepër penale (shih 
Mastromatteo, cituar më lartë, § 90; Šilih, cituar më lartë, § 194 dhe Giuliani 
dhe Gaggio, cituar më sipër, § 306), ose një detyrim absolut për të gjitha 
ndjekjet penale që rezultojë në bindje, apo me të vërtetë në një fjali të 
caktuar (shih Zavoloka, cituar më lartë, § 34 (c)). Në të vërtetë, Gjykata do 
të japë respekt të konsiderueshëm për gjykatat kombëtare në zgjedhjen e 
sanksioneve të duhura për vrasje nga agjentët e shtetit. Megjithatë, ajo duhet 
ende të ushtrojnë një pushtet të caktuar të rishikimit dhe të ndërhyjë në rastet 
e shpërpjesëtimit të dukshëm mes peshës së veprës dhe dënimit të dhënë 
(shih Kasap dhe të tjerë kundër Turqisë, nr.8656/10, § 59, 14 janar 2014..; .. 
A. k. Kroacisë, nr. 55164/08, § 66, 14 tetor 2010;.. dhe Ali dhe Ayşe Duran 
k. Turqisë, nr. 42942/02, § 66, 8 prill 2008).

239.Kur hetimi zyrtar çoi në fillimin e procedimit në gjykatat kombëtare, procedura 
si një e tërë, duke përfshirë edhe fazën e gjykimit, duhet të plotësojë kërkesat 
e detyrimit pozitiv për të mbrojtur të drejtën e jetës nëpërmjet ligjit. Në këtë 
drejtim, gjykatat kombëtare nuk duhet në asnjë rrethanën të jenë të përgatitura 
për të lejuar vepra që rrezikojnë jetën të mbeten pa u ndëshkuar (shih, për 
shembull, Öneryıldız, cituar më lartë, § 95 dhe Giuliani dhe Gaggio, cituar 
më lartë, § 306). Prandaj, detyra e Gjykatës konsiston në shqyrtimin se  në 
çfarë mase gjykatat, të arritura në konkluzionin e tyre, mund të konsiderohet 
se kanë paraqitur rastin në shqyrtim të kujdesshëm sipas kërkesave të nenit 2 
të Konventës, në mënyrë që efekti parandalues   i sistemit gjyqësor në vendin 
dhe rëndësinë e rolit të kërkohet për të ndikuar në parandalimin e shkeljeve 
të së drejtës për jetën, nuk janë të dëmtuara (Mileusnić dhe Mileusnić-
Espenheim k. Kroacisë, nr. 66953/09, § 66, 19 shkurt 2015 dhe Öneryıldız, 
cituar më lartë, § 96).

(B) Kërkesa për rastin në fjalë
240.Siç mund të shihet nga parimet e përgjithshme të përcaktuara më sipër, 

Gjykata ka themeluar, në jurisprudencën e saj, një numër të kërkesave për 
një hetim në përdorimin e forcës vdekjeprurëse nga ana e agjentëve të shtetit 
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të jenë “efektiv”. Në përmbledhje, ata që janë përgjegjës për kryerjen e 
hetimeve duhet të jenë të pavarur nga ato të përfshirë në ngjarje; hetimi duhet 
të jetë “adekuat”; konkluzionet e tij duhet të bazohen në analizë të plotë, 
objektive dhe të paanshme të të gjitha elementeve relevante; ajo duhet të jetë 
mjaft të qasshme për familjen e viktimës dhe e hapura për shqyrtim publik; 
dhe kjo duhet të kryhet menjëherë dhe me inisiativë të arsyeshme.

241.Në rastin konkret kërkuesja nuk është ankuar në lidhje me hetimin në 
përgjithësi, i cili është kryer nga një organ i pavarur (IPCC). Në rrjedhën e 
hetimit, IPCC ka siguruar prova relevante fizike dhe forensike (më shumë 
se 800 prova janë ruajtur), të kërkuara nga dëshmitarët përkatës (janë marrë 
rreth 890 deklarata të dëshmitarëve), janë  ndjekur të gjitha linjat e dukshme 
të hetimit dhe objektivisht të analizuara të gjithë dëshmitë relevante (shih 
paragrafin 49 më lartë). Për më tepër, familjes së të ndjerit i janë dhënë 
njoftime të rregullta të hollësishme verbale për progresin e hetimit dhe, së 
bashku me përfaqësuesit e tyre ligjorë, ata u informuan mbi përfundimet e 
IPCC (shih paragrafin 49 më lartë). Ata gjithashtu ishin të informuar plotësisht 
për konkluzionet CPS (sidomos me anë të shënimeve pesëdhjetë faqeve të 
shqyrtimit dhe një shënim të shqyrtimit final (shih paragrafët 77 dhe 133 më 
lartë), ata ishin në gjendje për të shqyrtuar gjyqësisht vendimin për të mos 
ndjekur penalisht, dhe ata ishin të përfaqësuar në juri me shpenzimet e shtetit, 
ku ishin në gjendje për të marrë në pyetje shtatëdhjetë e një dëshmitarët dhe 
të bënin  përfaqësime.

242. Edhe pse ka pasur disa vonesa në dorëzimin e skenës së incidentit të IPCC 
- një vonesë që IPCC ka kritikuar (shih paragrafin 56 më lartë) - kërkuesja 
nuk është ankuar në lidhje me të dhe nuk ka asgjë për të sugjeruar se vonesa 
ka kompromentuar integritetin e hetimit në ndonjë mënyrë, e cila në tërësi 
është kryer menjëherë dhe me inisjativë të arsyeshme. DPS, një seksion i 
pavarur i MSHP-së, është njoftuar për të shtënat brenda një ore të paraqitjes 
së zyrtarëve që ishin në gjendje për të siguruar integritetin e skenës në fazat 
e para të hetimit (shih paragrafin 40 më lartë). Për më tepër, ndërsa IPCC 
ka  identifikuar çështje të cilat mund të ishin trajtuar më pare, nëse do të 
ishin në dijeni menjëherë (për shembull, shqetësimi mbi kasetat e  CCTV në 
stacionin nëntokësor Stockwell, sulmi  në tren, dhe ndryshimi i mundshëm i 
pamjeve të  mbikqyrjes - shih paragrafin 56 më lartë), asnjë nga këto çështje 
nuk ka provuar të jetë në qendër të hetimit që pasoi.

243.Sipas mendimit të Gjykatës, konsideratat e mësipërme janë të rëndësishme 
që të mbajnë në mendje kur konsiderojnë procedurën në tërësi, në funksion 
të ankesave konkrete të kërkueses të cilat kanë të bëjnë vetëm me aspekte 
të caktuara të përshtatshmërisë së hetimit. Siç është përcaktuar në parimet e 
përgjithshme mbi të, në mënyrë që të jetë “adekuate” për hetimin duhet të 
jetë i aftë për të çuar në përcaktimin nëse forca e përdorur ishte apo nuk ishte 
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e justifikuar në rrethanat dhe identifikimin dhe - nëse është e përshtatshme 
- dënimin e atyre që janë përgjegjës . Duke pasur parasysh faktet e çështjes 
në fjalë, aplikanti pretendon (a) se autoritetet hetuese nuk ishin në gjendje 
për të vlerësuar nëse përdorimi i forcës është i justifikuar, sepse ata ishin 
të përjashtuar nga marrja në konsideratë nëse Charlie 2 dhe besimi me sa 
duket i ndershëm i Charlie 12 e nëse forca ishte e nevojshme e gjithashtu 
e arsyeshme; dhe (b) që mangësitë në sistemin e drejtësisë penale në Angli 
dhe Uells nuk  minojnë  aftësinë e hetimit të çojë në dënimin e atyre që janë 
përgjegjës.

(I) Përshtatshmëria e hetimit: ishin autoritetet në gjendje të përcaktonin 
nëse përdorimi i forcës ishte i justifikuar?

(Α) Testi aplikohet nga Gjykata
244.Testi aplikohet në mënyrë konsistente nga Gjykata për të përcaktuar nëse 

përdorimi i forcës vdekjeprurëse ishte i justifikuar, është përcaktuar gjithashtu 
në McCann dhe të tjerët, të cituar më lartë, § 200:
“ Përdorimi i forcës nga agjentët e shtetit në ndjekje të një prej qëllimeve 

të përkufizuara në paragrafin 2 të nenit 2 të Konventës mund të arsyetohet në 
bazë të kësaj dispozite, ku ajo është e bazuar në një besim të sinqertë i cili është 
perceptuar, për disa arsye, të jetë e vlefshme në atë kohë, por që më pas rezulton 
të jetë e gabuar. Në të kundërt do të jetë për të imponuar një barrë jo realiste mbi 
shtetin dhe personelin e tij për zbatimin e ligjit në ekzekutimin e detyrës së tyre, 
ndoshta në dëm të jetës së tyre dhe atë të të tjerëve.”
245.Qeveria ka argumentuar se, arsyeshmëria e një besimi në domosdoshmërinë 

e forcës vdekjeprurëse duhet të përcaktohet në mënyrë subjektive. Edhe pse 
kërkuesja e ka pranuar këtë, pala e tretë ndërhyrëse ka cituar se një besim i 
sinqertë duhet të vlerësohet kundrejt një standarti objektiv të arsyeshmërisë. 
Kjo është, megjithatë, e dukshme edhe nga zbatimi i testit të deklaruar 
me faktet e veçanta në McCann dhe të tjerët në vetvete dhe nga qëndrimi 
i Gjykatës sipas jurisprudencës se ekzistenca e “arsyeve të mira” duhet 
të përcaktohet në mënyrë subjektive. Në një numër të rasteve gjykata ka 
deklaruar shprehimisht se, ashtu siç është shkëputur nga ngjarjet në fjalë, 
nuk mund të zëvendësojë vlerësimin e saj të situatës për atë të një oficeri që e 
kishte të nevojshme për të reaguar në nxehtësinë e momentit për të shmangur 
një rrezik të perceptuar si të tillë, për jetën e tij ose jetën e të tjerëve; më 
tepër, ajo duhet të marrë në konsideratë ngjarjet nga pikëpamja e personit (a) 
që vepron në vetëmbrojtje në kohën e këtyre ngjarjeve (shih, për shembull, 
Bubbins, cituar më lartë, § 139 dhe Giuliani dhe Gaggio, cituar më lartë, 
§§ 179 dhe 188). Si pasojë, në këto raste në të cilat Gjykata posaçërisht ka 
trajtuar çështjen nëse një besim është perceptuar, për arsye të mirë, të jetë i 
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vlefshëm në atë kohë, sipas neni 2 nuk e miraton qëndrimin e një vëzhguesi 
të shkëputur; në vend të kësaj, ai u përpoq për të vënë veten në pozitën e 
personit i cili ka përdorur forcën vdekjeprurëse, si në përcaktimin nëse ai 
person ka pasur besimin e nevojshëm dhe në vlerësimin domosdoshmërisht 
të shkallës së forcës së përdorur (shih, për shembull, Makaratzis k. Greqisë 
[ GC], nr. 50385/99, §§ 65-66, GJEDNJ 2004 XI;. Oláh k. Hungary (dhj.), 
56558/00, 14 shtator 2004 e Giuliani dhe Gaggio, cituar më lartë, § 189).

246. Për më tepër, në zbatimin e këtij testi, Gjykata nuk e ka trajtuar arsyeshmërinë 
si një kërkesë të veçantë, por më tepër si një faktor relevant në përcaktimin 
nëse me sinqeritet dhe me të vërtetë kishte një besueshmëri. Në McCann dhe 
të tjerët, Gjykata ka identifikuar rrezikun e vendosjes së një barre jo realiste 
për personelin e zbatimit të ligjit në ekzekutimin e detyrës së tyre. Prandaj 
nuk gjeti shkelje të Nenit 2, sepse ushtarët “besonin sinqerisht, në dritën e 
informacionit të dhënë, siç përcaktohet më lartë, se ishte e nevojshme për të 
qëlluar të dyshuarin në mënyrë për të parandaluar ata nga shpërthimi i një 
bombe dhe duke shkaktuar humbje të rëndë të jetës “(McCann dhe të tjerët, 
cituar më lartë, § 200). Një qasje e ngjashme - që është, duke u fokusuar 
kryesisht në ndershmërinë e besimit - mund të shihet në shumë raste të tjera, 
duke përfshirë Andronicou dhe Constantinou, cituar më lartë, § 192; Bubbins, 
cituar më lartë, § 140; Golubeva k. Rusisë, nr. 1062-1003, § 102, 17 dhjetor 
2009; Wasilewska dhe Kałucka k. Polonisë, nr. 28975/04 dhe 33406/04, § 
52, 23 shkurt 2010; dhe Giuliani dhe Gaggio, cituar më lartë, § 189.

247. Në këtë drejtim, është veçanërisht e rëndësishme që Gjykata nuk ka gjetur 
se një person që pretendon për të vepruar në vetëmbrojtje besonte sinqerisht 
se përdorimi i forcës ishte i nevojshëm, por vazhdoi për të gjetur shkelje të 
Nenit 2 në terrenin se besimi nuk u perceptua, për arsye të mirë, të jetë e 
vlefshme në atë kohë. Përkundrazi, në rastet e pretenduara të vetëmbrojtjes 
që ka gjetur vetëm një shkelje të nenit 2, është refuzuar të pranojnë se besimi 
ishte i ndershëm (shih, për shembull, Akhmadov dhe të tjerë k. Rusisë, nr. 
21586/02, § 101, 14 Nëntor 2008 e Suleymanova k. Rusisë, nr. 9191/06, 
§ 85, 12 maj 2010), ose kur shkalla e forcës së përdorur është tërësisht në 
disproporcion (shih, për shembull, Gyl, cituar më lartë, §§ 82-83).

248. Për këtë arsye mund të shkaktojë nga jurisprudenca e Gjykatës se aplikimi 
i saj në McCann dhe të tjerët provon çështjen kryesore për t’u trajtuar nëse 
personi ka pasur një besim të sinqertë dhe të vërtetë se përdorimi i forcës 
ishte i nevojshëm. Duke trajtuar këtë çështje, Gjykata do të duhet të marrë në 
konsideratë nëse besimi ishte subjektivisht i arsyeshëm, duke pasur parasysh 
të rrethanat e plota që u përkisnin në kohën përkatëse. Nëse besimi nuk 
ishte subjektivisht i arsyeshëm (që është, ajo nuk ishte e bazuar në shkaqe 
subjektive të mira), është e mundshme që Gjykata do të ketë të vështirë të 
pranojë se ajo ishte me ndershmëri dhe e vërtetë.
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(Β) Përputhshmëria e testit të aplikuar në Angli dhe Uells
249. Në rastin konkret mjeku ligjor përshkroi testin që do të zbatohet si më poshtë 

(shih paragrafin 106 më lartë):
   “A beson oficeri sinqerisht se ishte e nevojshme që ai të përdorë forcën në 

mbrojtje të vetvetes dhe / apo të të tjerëve? Kjo është një pyetje subjektive e 
besimit. Edhe në qoftë se besimi është i gabuar, dhe madje edhe në qoftë se 
gabimi ishte i  paarsyeshëm, mbrojtja ende mund të konkurojë. Arsyeshmëria 
e besimit është e rëndësishme vetëm për të ndihmuar anëtarët e jurisë për të 
vendosur nëse besimi është mbajtur me ndershmëri “.

250.Megjithëse Gjykata më parë ka konsideruar përputhshmërinë e këtij testi 
me nenin 2 të Konventës, ato raste nuk e ndihmojnë Gjykatën në shqyrtimin 
e çështjes aktuale. Është e vërtetë se, në Bennett (cituar më lartë) Gjykata 
konstatoi shprehimisht se nuk kishte “asnjë ndryshim të madh mes përkufizimit 
anglez të vetëmbrojtjes dhe” nevojës absolute”provë të cilën e siguron  neni 
2 . Megjithatë, çështja në Bennett ishte nëse testi që zbatohet nga mjeku 
ligjor, thotë se përdorimi i forcës vdekjeprurëse duhet të jetë “I arsyetuar” 
e në përputhje me kërkesat e “nevojës absolute” në nenin 2 të Konventës. 
Gjykata, pra, bëri thirrje për të shqyrtuar pajtueshmërinë e legjislacionit të 
brendshëm me kërkesën që një besim i sinqertë është perceptuar, për arsye të 
mirë, të ishte i vlefshëm në atë kohë. Çështja u ngrit në Caraher k. Mbretërisë 
së Bashkuar (dhj.), Nr. 24520/94, GJEDNJ 2000 I, në të cilin Gjykata ka 
gjetur se qasja e marrë nga gjyqtari vendas ishte në përputhje me parimet e 
përcaktuara në McCann dhe të tjerët. Megjithatë, qasja e gjyqtarit në familjen 
në Caraher ndryshon disi nga ajo e miratuar në rastin në fjalë, dhe Qeveria 
ka pranuar këtë të fundit që të jetë një pasqyrim i saktë i ligjit të brendshëm.

251.Është e qartë edhe nga parashtrimet e palëve dhe vendimet e brendshme 
në rastin në fjalë se fokusi i testit për vetëmbrojtje në Angli dhe Uells është 
nëse ekzistonte një besim i sinqertë dhe i vërtetë se përdorimi i forcës ishte i 
nevojshëm. Arsyeshmëria subjektive e atij besimi (apo ekzistenca e shkaqeve 
subjektive të mira për të) është kryesisht e rëndësishme për pyetjen se a ka qenë 
në fakt me ndershmëri dhe me të vërtetë ka ekzistuar. Pasi çështja është adresuar, 
autoriteteteve  vendore duhet të pyesni nëse forca e përdorur ishte “absolutisht 
e nevojshme”. Kjo pyetje është në thelb të proporcionalitetit, i cili i kërkon 
autoriteteve për të adresuar çështjen e arsyeshmërisë: që është, nëse shkalla e 
forcës së përdorur ishte e arsyeshme, duke pasur parasysh se çfarë personi besonte 
ndershmërisht dhe me të vërtetë (shih paragrafët 148-155 më sipër) .

252. Pra siç u formulua, nuk mund të thuhet se testi i aplikuar në Angli dhe Uells 
është shumë i ndryshëm nga standarti aplikuar nga Gjykata në vendimin e 
McCann dhe të tjerët dhe në post-McCann dhe të tjerët në jurisprudencën 
e saj (shih paragrafët 244 248 më lartë). Duke pasur parasysh se, Gjykata 
ka refuzuar më parë për të kundërshtuar një kuadër ligjor të brendshëm 
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thjesht për shkak të një ndryshimi në formulim i cili mund të tejkalohet 
me interpretimin e gjykatave të brendshme (shih përfitim k. Turqisë, nr. 
50739/99, § 60, 28 mars 2006 e Giuliani dhe Gaggio, cituar më lartë, §§ 214 
dhe 215), nuk mund të thuhet se përcaktimi i vetë-mbrojtjes në Angli dhe 
Uells bie në kundërshtim me standartin e kërkuar sipas nenit 2 të Konventës.

253. Gjithashtu është e qartë se, në rastin konkret, të gjitha autoritetet e pavarura 
duke marrë parasysh veprimet e Charlie 2 dhe Charlie 12 shqyrtuan me kujdes 
arsyeshmërinë subjektive të besimit të tyre që Jean Charles de Menezes ishte 
një vetëvrasës me bombë që mund të shpërthente një bombë në çdo sekondë. 
Në një raport të Stockwell IPCC vuri në dukje se, veprimet e Charlie 2 dhe 
Charlie 12 duhet të konsiderohen në dritën e ngjarjeve të ditës dhe ato të dy 
javëve të kaluara. Në veçanti, ajo kishte parasysh konferencën e SFO së, 
identifikimi pozitiv i Z .de Menezes nga ekipet e mbikqyrjes, vendimi për të 
shkuar në Gjendjen e Kuqe kur SFO arriti në Stockwell, dhe rendi i OSSH-së 
për të “ndaluar” Z. de Menezes (shih paragrafin 60 më lartë).

254.CPS gjithashtu kishte parasysh faktin se, ngjarjet në Stockwell “kanë ndodhur 
në një kohë të shkurtër”, dhe ka pasur “disa prova të pavarura që mbështesin 
llogaritë e oficerëve që ata kishin frikë se Jean Charles mund të shpërthente 
një bombë” (shih paragrafin 78 më lartë). CPS më tej vuri në dukje se, në 
qoftë se Charlie 2 dhe Charlie 12 besonin me të vërtetë se ata ishin duke 
vepruar në vetëmbrojtje, atëherë veprimet që ata ndërmorën në të shtënat e 
vdekjes së z. de Menezes do të jenë të arsyeshme dhe jo të paligjshme (shih 
paragrafin 83 më lartë).

255.Në mënyrë të ngjashme, mjeku ligjor bëri të qartë se ai kishte për të marrë 
parasysh arsyeshmërinë e besimit të Charlie 2 dhe Charlie 12 se përdorimi 
i forcës ishte i nevojshëm në mënyrë që të vendosë nëse ishin apo jo me 
ndershmëri dhe me të vërtetë ekzistonin (shih paragrafin 106 më lartë).

256. Rrjedhimisht, nuk mund të thuhet se autoritetet vendase nuk arritën të marrin 
në konsideratë, në mënyrë të pajtueshme me kërkesat e nenit 2 të Konventës, 
nëse përdorimi i forcës nga Charlie 2 dhe Charlie 12 ishte i justifikuar në 
rrethanat.

(Ii) Përshtatshmëria e hetimit: a ishte i aftë për identifikimin dhe - nëse 
është e nevojshme – ndëshkimin e atyre që janë përgjegjës?
257.Edhe pse autoritetet nuk duhet, në asnjë rrethanë, të jenë të përgatitur për 

të lejuar vepra për rrezikimin e jetës të mbeten pa u ndëshkuar, Gjykata 
ka deklaruar vazhdimisht se detyrimi i hetuesit sipas nenit 2 të Konventës 
është një nga mjetet dhe dhe jo pasoja  (shih paragrafin 233 më lartë). Në 
raste të vjetra, Gjykata deklaroi se “hetimi duhet të jetë i aftë për të çuar 
në identifikimin dhe dënimin e atyre që janë përgjegjës” (shih Ogur, cituar 
më lartë, § 88). Megjithatë, në praktikën gjyqësore më të fundit kjo kërkesë 
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është rafinuar më tej në mënyrë që të kërkojnë që hetimi të jetë “i aftë për 
të çuar në përcaktimin nëse forca e përdorur ishte apo jo e justifikuar në 
rrethanat ... dhe identifikimin dhe - nëse është e përshtatshme - dënimin e 
atyre që janë përgjegjës “(Giuliani dhe Gaggio, cituar më lartë, § 301; shih 
gjithashtu Mustafa Tunç dhe Fecire Tunç, cituar më lartë, § 172). Prandaj, ai 
vijon se neni 2 nuk përbën të drejtën të ketë ndjekje penale të palëve të treta - 
ose të dënuar - për një vepër penale (shih Mastromatteo, cituar më lartë, § 90 
dhe Šilih, cituar më lartë, § 194). Përkundrazi, detyra e Gjykatës, duke pasur 
parasysh procedurën në tërësi, është që të shqyrtojë në çfarë mase autoritetet 
vendase paraqesin rastin në shqyrtim të kujdesshëm siç kërkohet me nenin 2 
të Konventës (Öneryıldız, cituar më lartë, § 95).

258.Siç u theksua në paragrafin 241 më lartë, nuk ka asgjë përpara Gjykatës 
për të sugjeruar se në rastin konkret autoritetet vendase nuk arritën të 
sigurojnë prova relevante fizike apo të mjekësisë ligjore, ose për të kërkuar 
nga dëshmitarët përkatës apo informacione të rëndësishme. Për më tepër, 
provat e siguruar janë analizuar plotësisht dhe vlerësohen nga IPCC, një 
organ i pavarur hetues që deklaroi mbi dëshmitarët nga rreth 890 njerëz 
dhe mbledhur më shumë se 800 prova; nga QSP; nga një gjyqtar dhe juri 
gjatë gjykimit penal të OCPM, në të cilën dyzet e shtatë dëshmitarë janë 
thirrur për të dhënë dëshmi; dhe nga një mjek ligjor dhe juria në të cilën u 
thirrën shtatëdhjetë e një dëshmitarë (shih paragrafët 45-71, 77-99, 100-101 
dhe 103-127). Kërkuesja nuk ka kërkuar për të argumentuar të kundërtën. 
Prandaj, çështja e vetme para Gjykatës është nëse vendimi për të mos ndjekur 
penalisht oficerët individualisht, dhe për të ndjekur penalisht vetëm OCPM 
në kapacitetin e saj si një punëdhënës i policëve, mund të përbëjë në vetvete 
shkelje procedurale të nenit 2 të Konventës.

259.Deri më sot, Gjykata nuk e ka fajësuar një vendim të prokurorisë i cili ishte 
rrjedhim i një hetim që ishte në të gjitha aspektet e tjera në përputhje me Nenin 
2. Në fakt, ajo ka treguar nderim të shteteve kontraktuese si në organizimin 
e sistemeve të tyre prokuroriale dhe në marrjen e vendimeve individuale 
prokuroriale. Në Kolevi (cituar më lartë), Gjykata bëri të qartë se,
“Nuk është harruar fakti se një shumëllojshmëri e sistemeve të prokurorisë 

shtetërore dhe rregullave divergjente procedurale për të kryer hetime penale 
mund të jenë në përputhje me Konventën, e cila nuk do të mendojë ndonjë model 
të veçantë në këtë drejtim ... pavarësisë dhe paanshmërisë në rastet që përfshijnë 
prokurorët e nivelit të lartë apo zyrtarëve të tjerë mund të sigurohen me mjete të 
ndryshme, të tilla si hetimi dhe ndjekja nga një organ i veçantë jashtë sistemit të 
prokurorisë, garanci të veçanta për vendimmarrje  të pavarur, pavarësisht varësisë 
hierarkike, shqyrtim publik, kontrollin gjyqësor ose masa të tjera. Nuk është detyrë 
e Gjykatës për të përcaktuar se cili sistem i plotëson kërkesat e Konventës më së 
miri. Sistemi i zgjedhur nga shteti anëtar në fjalë duhet megjithatë të garantojë, 
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në ligj dhe në praktikë, pavarësinë e hetimit dhe objektivitetin në të gjitha rrethanat 
e pavarësisht faktit se personat e përfshirë janë figura publike. “(§ 208)

260.  Po kështu, në Brecknell k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 32457/04, § 81, 
27 nëntor 2007 edhe pse Gjykata u shpreh se, reagimit fillestar hetimor 
i mungonte pavarësia e nevojshme (dhe për këtë arsye ishte në shkelje 
të pjesës procedurale të nenit 2), nuk është gjetur asnjë bazë mbi të cilën 
për të kritikuar një vendim e jo për të ndjekur penalisht ku ajo nuk ishte 
“e qartë se çdo prokurori do të ketë perspektivë për sukses” dhe ku nuk 
mund të “vihet në dyshim nga autoritetet për çdo mosmarrje shpallet 
fajtor, nga mungesa e vullnetit”. Në Brecknell aplikimi është paraqitur 
gati tre dekada pas vdekjes në çështje; megjithatë, ajo tregon qartë 
hezitimin e Gjykatës për të ndërhyrë me një vendim të prokurorisë të 
marrë në mirëbesim pas një hetimi efektiv ndryshe.

261.Kjo u tha, se Gjykata, në disa raste, ka pranuar se “mangësitë 
institucionale” në drejtësinë penale ose sistemin prokurorial mund të 
shkelin nenin 2 të Konventës. Në Kolevi (cituar më lartë, § 209) Gjykata 
konstatoi se, këto të meta në sistemin prokurorial kanë rezultuar në 
mungesë të garancive të mjaftueshme për një hetim të pavarur të 
veprave potencialisht të kryera nga Kryeprokurori publik. Në mënyrë 
të veçantë ka gjetur se struktura e centralizuar e sistemit prokurorial 
ka bërë “praktikisht të pamundur për të kryer një hetim të pavarur në 
rrethana që implikojnë [Kryeprokurorin publik]”. Edhe pse nuk kishte 
asnjë pengesë të tillë për një hetim efektiv, në rastin konkret, kërkuesja 
ka argumentuar se, ka pasur pengesa të tjera që parandalojnë ndonjë 
ndjekje penale kuptimplotë. Nëse pengesat e tilla kanë ekzistuar, ato 
mund të mundësojnë vepra që rrezikojnë jetën të mbeten pa u ndëshkuar 
dhe, si të tilla, të shkaktojë shfaqjen e tolerancës shtetërore të - ose 
marrëveshje të fshehtë në - akte të paligjshme. Rrjedhimisht, do të 
jetë e nevojshme për Gjykatat të marrin në konsideratë secilin prej 
pretendimeve të kërkueses nga ana e tij, në mënyrë për të përcaktuar 
nëse ka pasur ndonjë mangësi “institucionale” duke i dhënë të rritet në 
një shkelje procedurale të nenit 2 të Konventës.

(Α) CPS- (Kryeprokurorin publik).
262.Në Angli dhe Uells vendimi nëse do të bëhet ndjekja është marrë nga një 

prokuror në Kryeprokurori . Qeveria ka pohuar - dhe aplikanti nuk ka 
kontestuar - se Kryeprokuroria ka qenë e pavarur për qëllimet e nenit 2 
të Konventës. Në raste të rënda të tilla si ai në fjalë, vendimi merret nga 
një prokuror i lartë, që ka patur këshilla të pavarura ligjore. Gjykata nuk 
ka deklaruar se, vendimi i prokurorisë duhet të merret nga gjykata (shih, 
për shembull, Hugh Jordan, cituar më lartë, §§ 122-124, në të cilin Gjykata 
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nuk ka marrë çështjen me faktin se vendimi i prokurorisë është marrë nga 
një zyrtar publik). Në të vërtetë, në të paktën njëzet e pesë prej shteteve 
kontraktuese vendimin për të ndjekur penalisht është marrë nga një prokuror 
publik (shih paragrafin 175 më lartë). Si pasojë, fakti që vendimi është marrë 
nga një zyrtar publik nuk është problematik në vetvete, me kusht se ka 
garanci të mjaftueshme të pavarësisë dhe objektivitetit.

263.Për më tepër, Gjykata nuk e konsideron se vendimi Maksimov, cituar më 
lartë, mund të interpretohet si autoritet për propozimin se prokurorët duhet 
të dëgjojën  dëshmtë e  dhëna gojarisht  nga dëshmitarët përpara se të marrin 
vendime. Në vendimin Maksimov, cituar më lartë, vendimi i prokurorisë 
ishte marrë pa trup hetimor të çështjes e pa dëshmi të pavarura gojarisht  nga 
dëshmitarët e rëndësishëm. Situata në rastin në fjalë është mjaft e ndryshme 
nga IPCC, një organ i pavarur hetimor, që kishte kryer një hetim të plotë 
i cili përfshinte intervistimin e të gjithë dëshmitarëve përkatës dhe CPS 
ka pasur qasje në gjetjet e tij në marrjen e vendimeve të saj prokuroriale 
(shih paragrafin 80 më lartë). Për më tepër, shqyrtimi dhe marrja në pyetje e 
dëshmitarëve është bërë para se mjeku ligjor në juri të arrinte në përfundimin 
se nuk kishte prova në gjendjen e lënë nga juria që do të mund të lidhë 
vrasjen e paligjshme në lidhje me ndonjë oficer policie individualisht (shih 
paragrafët 103- 127 lartë). Pas juries  CPS shqyrtoi vendimin e saj origjinal, 
por arriti në përfundimin se nuk kishte ende prova të mjaftueshme për të 
ndjekur penalisht çdo individ (shih paragrafin 133 më lartë). Në një rast 
të tillë, nuk ka asgjë në jurisprudencën e Gjykatës për të sugjeruar se një 
prokuror i pavarur duhet të dëgjojë dëshminë me gojë përpara se të vendosë 
nëse janë apo jo për tu ndjekur penalisht.

264. Rrjedhimisht, Gjykata nuk e konsideron se ankesat e kërkueses në lidhje me 
rolin dhe organizimin e SPSH kanë gjetur ndonjë “mangësi institucionale”, e 
cila ka penguar autoritetet nga sigurimi si duhet me përgjegjshmërinë e atyre 
që janë përgjegjës për vdekjen e Z. de Menezes.

(Β) Testi evident 
265. Si Qeveri kemi shpjeguar, për të vendosur nëse procedurat  për një vepër duhet 

të institucionalizohen , prokurorët në Angli dhe Uells duhet të aplikojnë një 
test me dy faza: së pari, ata duhet të pyesin nëse ka prova të mjaftueshme për 
të siguruar një “perspektivë realiste të bindjes “kundër secilit të pandehur në 
çdo akuzë (testi evident ); dhe së dyti, ata duhet të vendosin nëse prokuroria 
është e nevojshme në interes publik (shih paragrafin 163 më lartë). Për të 
vendosur nëse ka një perspektivë reale të bindjes, ata nuk duhet të zbatojnë 
një “rregull aritmetik 51%”; më tepër, ata duhet të pyesin nëse një bindje 
është “me më shumë gjasa se jo” (shih paragrafin 164 më lartë).

266. Nuk është kontestuese se, shtetet duhet të lejohen që të kenë një test evident  
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të provës për të parandaluar kostot financiare dhe emocionale të një gjyqi të 
shkaktuara ku ka perspektiva të dobëta suksesi. Në Gürtekin dhe të tjerët k. 
Qipros, nr. 60441/13, 68206/13 dhe 68667/13 (dhj.), 11 mars 2014 Gjykata 
në mënyrë implicite ka kuptuar këtë:
“[një] prokurori, veçanërisht në një akuzë të tillë të rëndë si përfshirjen në 

vrasjet masive të paligjshme, kurrë nuk duhet të jetë nisur lehtë nën ndikimin e 
një të pandehuri që vjen nën peshën e sistemit të drejtësisë penale në mënyrë të 
konsiderueshme, duke u mbajtur deri në diskreditim publik , me të gjitha pasojat 
në reputacion, jetën private, familjen dhe jetën profesionale. Duke pasur parasysh 
prezumimin e pafajësisë të sanksionuar në nenin 6 § 2 të Konventës, kurrë nuk 
mund të supozohet se një person i caktuar ka dyshimin se standarti i provave 
që do të aplikohet është një mungesë lidhjeje. Thashethemet  janë një bazë e 
rrezikshme në të cilën ndonjë hap potencialisht mund të shkatërrojë jetën e një 
personi. “(§ 27)
267.Për më tepër, për këto arsye Gjykata çmon se, shteteve kontraktuese duhet t’i 

jepet një hapësirë   e caktuar vlerësimi në përcaktimin e pragut.
268.Së pari, në vendosjen e testit të pragut të provës autoritetet vendore e kanë 

të nevojshme për të balancuar një numër të interesave konkurruese, duke 
përfshirë ato të viktimave, të të pandehurit e mundshëm  dhe publikut të gjerë 
dhe këto autoritete janë dukshëm më të mirat e vendosura se Gjykata për të 
bërë një vlerësim të tillë. Në këtë aspekt, është e qartë se pragu i aplikuar nga 
prokurorët në Angli dhe Uells nuk është arbitrar. Në të kundërtën, ai ka qenë 
subjekt i rishikimeve të shpeshta, konsultimeve publike dhe kontrollit politik. 
Në veçanti, komente të detajuara të këtij Kodi janë kryer në 2003, 2010 dhe 
2012. Ajo është gjithashtu një prag që aplikohet në të gjithë territorin, që 
është, në lidhje me të gjitha veprat penale dhe nga kushdo që ato janë kryer 
potencialisht.

269. Së dyti, nuk ka qasje uniforme në mesin e shteteve kontraktuese në lidhje 
me testin e pragut të provave për tu adaptuar në sistemet e tyre ligjore. Një 
test me shkrim pragu evident ekziston në të paktën njëzet e katër shtete 
kontraktuese (shih paragrafin 176 më lartë). Në parim, në njëzet prej këtyre 
shteteve testi i pragut fokusohet në mjaftueshmërinë e dëshmive kundër 
të dyshuarit; Megjithatë, në praktikë është e pamundur të thuhet me siguri 
se, vendimmarrësit e prokurorive në ato shtete nuk marrin në konsideratë 
mundësinë e sigurimit të një bindje. Në katër vendet ku testi shprehimisht 
përqendrohet në perspektivën e bindjes, testet ndryshojnë. Në Austri, testi 
është “mundësia e dënimit”; në Islandë, pyetja është nëse prova është “e 
mjaftueshme ose e mundshme për bindje”; në “Ish Republikën Jugosllave të 
Maqedonisë” është nëse ekziston “dëshmi e mjaftueshme nga të cilat prokurori 
mund të presë një bindje”; dhe në Portugali “një mundësi e arsyeshme për të 
imponuar një dënim në gjyq” (shih paragrafin 178 më lartë).
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270. Në çdo rast, testi i pragut evident duhet të shihet në kontekstin e sistemit 
të drejtësisë penale të marra si një e tërë. Ndërsa pragu i miratuar në Angli 
dhe Uells mund të jetë më i lartë se ai i miratuar në disa vende të tjera, kjo 
pasqyron sistemin e jurisë që operon atje. Pasi një prokurori është sjellë, 
gjyqtari duhet t’ia lërë çështjen jurisë për aq kohë sa nuk ka “disa prova”, në 
të cilën një juri e drejtuar si duhet mund të dënohet, edhe në qoftë se prova 
është “e një natyre të parëndësishme” (kjo është quajtur kështu testi Galbraith 
- shih paragrafin 166 më lartë). Si raste të dobëta ose të pamerituara nuk 
mund të filtrohen nga gjyqtari i procedurës paraprake, testi evidente i pragut 
për fillimin e ndjekjes penale mund të duhet të jetë një më i rreptë. Në këtë 
drejtim, është e rëndësishme që vendet e tjera të common law duket se kanë 
miratuar një prag të ngjashëm me atë që zbatohet nga prokurorët në Angli 
dhe Uells (shih paragrafët 182-185 më sipër).

271.Në këto rrethana, nuk mund të thuhet se, testi i pragut evident në Angli dhe 
Uells ishte aq i lartë sa të bjerë jashtë diferencës së vlerësimit të shtetit. Në 
Brecknell, një rast në lidhje me Irlandën e Veriut, Gjykata tregoi se neni 
2 nuk ka nevojë për shtetet për të ndjekur penalisht rastet kur nuk ishte e 
qartë se prokuroria do të ketë ndonjë perspektivë për sukses (shih paragrafin 
260 më lartë). Kjo është shumë e ngjashme me testin e “perspektivë realiste 
të dënimit” aplikuar në Angli dhe Uells dhe fakti që ajo ka qenë më pas e 
interpretuar nga gjykatat dhe autoritetet vendore që thonë se dënimi duhet të 
jetë “më shumë gjasa se jo”, sipas mendimit të Gjykatës, mjafton për ta sjellë 
atë jashtë differences  së vlerësimit të shtetit. Në çdo rast, është e pamundur të 
thuhet me siguri se, testi në Angli dhe Uells është më i lartë se ai i pranuar në 
shtetet anëtare, të cilat gjithashtu kanë një prag të fokusuar në perspektivën 
e dënimit (shih paragrafin 178 më lartë).

272. Kërkuesja ka sugjeruar që pragu duhet të jetë më i ulët në rastet e përdorimit 
të forcës vdekjeprurëse nga ana e agjentëve të shtetit. Megjithatë, nuk ka 
asgjë në jurisprudencën e Gjykatës për të mbështetur këtë propozim. Edhe 
pse Gürtekin citoi se  vrasja e paligjshme nga agjentët e shtetit, në këtë rast 
Gjykata e bëri të qartë se fakti që një krim i angazhuar sipas Nenit 2 të 
Konventës ishte veçanërisht “serioz” (në këtë rast, vrasjet masive) nuk ishte një 
arsye e mjaftueshme për të ndjekur penalisht individët pavarësisht nga forca e 
dëshmive. Në të kundërtën, ajo gjeti se që nga pasojat e një ndjekje penale për 
akuza të tilla të rënda do të ishin veçanërisht të rënda për çdo të pandehur, ajo 
nuk duhet të shqyrtojë përciptazi (shih paragrafin 266 më lartë).

273. Të njëjtat konsiderata zbatohen në rastet që kanë të bëjnë me përdorimin e 
forcës vdekjeprurëse nga ana e agjentëve të shtetit. Është e vërtetë se, besimi 
i publikut në të dy agjencitë e zbatimit të ligjit dhe shërbimit të prokurorisë 
mund të dëmtohet nëse agjentët e shtetit nuk do të mbahen përgjegjës për 
përdorimin e pajustifikueshëm të forcës vdekjeprurëse. Megjithatë, një 
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besim i tillë do të të shkatërrohej nëse shtetet janë të detyruara të paguajnë 
shpenzimet financiare dhe emocionale të gjykimit, në mungesë të ndonjë 
perspektive realiste të dënimit. Autoritetet e shtetit të paditur, pra, kanë të 
drejtë të mbajnë qëndrimin se besimi i publikut në sistemin prokurorial është 
ruajtur më së miri nga ndjekja ku provat e justifikojnë atë dhe ku nuk ka 
ndjekje penale (shih paragrafin 217 më lartë).

274.Në çdo rast, është e qartë se autoritetet vendase kanë dhënë vëmendje të 
plotë për uljen e pragut në raste që angazhojnë përgjegjësinë e shtetit, duke 
vendosur se do të ishte edhe e padrejtë dhe në kundërshtim për të vendosur 
një barrë të mundshme, në rritje të të pandehurve, në këto raste. Megjithatë, 
ata kanë siguruar një numër masash mbrojtëse të cilat kanë ndërtuar një 
sistem në rastet e të shtënave të policisë dhe vdekjeve në paraburgim: DPP 
personalisht shqyrton të gjitha vendimet e apeluara; në të gjitha rastet e tjera 
se sa më i drejtpërdrejtë një vendim për të mos ndjekur penalisht është për tu 
shqyrtuar nga një avokat i pavarur; prokurori ka për të shkruar për familjen 
e viktimës për të shpjeguar vendimin e tij ose të saj; dhe familja duhet të 
ofrojë një takim me prokurorin për të shpjeguar vendimin (shih paragrafët 
220 më lartë). Ndërsa është e vërtetë se nuk ka ndjekje të shpeshtë për vrasjet 
nga forcat policore në Mbretërinë e Bashkuar (siç janë paraqitur nga pala e 
tretë në paragrafin 228 më lartë), kjo mund të shpjegohet me politikën tejet 
kufizuese për përdorimin e armëve të zjarrit nga ana e agjentëve të shtetit 
(shih paragrafët 221 lartë). Siç qeveria ka vënë në dukje, midis 2003/4 dhe 
2012/13 numri vjetor i operacioneve të policisë që rezulton në qëllimin me 
armë ka qenë gjithmonë në shifra teke, edhe pse numri vjetor i operacioneve 
në të cilat përdorimi i armëve ka qenë i autorizuar ka shkuar nga dhjetëmijë 
deri në njëzetmijë (shih paragrafin 221 më lartë).

275.Për më tepër, në këtë rast kjo nuk është aspak e sigurt apo edhe e mundshme 
që punonjësit e policisë të mund të ndiqen penalisht apo testi Galbraith kishte 
qenë testi evident për fillimin e ndjekjes penale ndaj tyre (që është, në qoftë 
se ka, duhej të ishin disa dëshmi, edhe në qoftë se ajo ishte me karakter 
të parëndësishëm). Në të vërtetë, në faktet e çështjes në fjalë e kundërt në 
mënyrë, duke pasur parasysh se test i njëjtë është përdorur nga mjeku ligjor, 
një oficer i pavarur gjyqësor, për të vendosur nëse do të lënë vendimin e 
vrasjes së paligjshme të jurisë dhe, pas dëgjimit të shtatëdhjetë dëshmitarëve, 
ai arriti në përfundimin se testi nuk kënaq interesat në lidhje me ndonjë nga 
oficerët e policisë në fjalë individualisht (shih paragrafët 103-127 më lartë). 
Kjo u tha, edhe në qoftë se ndjekjet penale individuale do të kishin pasur të 
mundur testin e pragu të provës si testi Galbraith, ajo nuk do të kishte sens 
pasi pragu në Angli dhe Uells është aq i lartë sa të jetë në shkelje të nenit 2.

276. Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata nuk e konsideron se testi i pragut 
evident aplikuar në Angli dhe Uells përbënte një “mangësi institucionale” 
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ose dështim në sistemin prokurorial e cila nuk lejoi ata që janë përgjegjës për 
vdekjen e  Z.de Menezes të mbahen përgjegjës.

(Γ) Shqyrtimi i vendimeve të prokurorisë
277.Siç u tha tashmë, një vendim për të mos ndjekur penalisht është për tu 

shqyrtuart gjyqësisht në Angli dhe Uells, por fuqia e rishikimit është që 
të ushtrohet në mënyrë strikte; gjykatat mund të ndërhyjnë vetëm nëse një 
vendim prokurorial është i gabuar në ligj (shih paragrafin 165 më lartë).

278. Megjithatë, Gjykata nuk është e bindur me argumentin e kërkueses se qëllimi 
i shqyrtimit është tepër i ngushtë. Në Gürtekin, cituar më lartë, § 28, Gjykata 
vërejti se obligimi procedural sipas nenit 2 nuk kërkon domosdoshmërisht 
që duhet të ketë shqyrtim gjyqësor të vendimeve të hetimit, edhe pse 
komente të tilla janë pa dyshim një mbrojtje qetësuese të llogaridhënies 
dhe transparencës. Gjykata më tej theksoi se, nuk ishte roli i tij në mikro-
menaxhimin e funksionimit, dhe procedurave të aplikuara në sistemet penale 
hetuese dhe drejtësisë në shtetet kontraktuese, të cilat mund të ndryshojnë 
në qasjen dhe politikat e tyre. Po kështu, në Mustafa Tunç dhe Fecire Tunç, 
cituar më lartë, § 233, Gjykata u shpreh se ndërsa ndërhyrja e gjykatës ose 
gjyqtarit ka çuar në garanci të mjaftueshme ligjore të pavarësisë pasi ishte 
një element shtesë që mundëson pavarësinë e hetimeve në tërësi që të jenë të 
garantuar, ajo nuk ishte në vetvete një kërkesë absolute.

279.Sipas informatave në dispozicion në Gjykatë, vendimi për të mos ndjekur 
penalisht është i ndjeshëm ndaj një forme të shqyrtimit gjyqësor ose procedurës 
ankimore në gjykatën  e ligjit në të paktën njëzet e pesë shtetet kontraktuese dhe 
në këto vende standarti i rishikimit ndryshon në mënyrë të konsiderueshme. 
Në shtatë nga këto vende vendimi i parë duhet të kundërshtohet para eprorit 
hierarkik në shërbimin e prokurorisë. Në dymbëdhjetë vende, vendimi i 
prokurorit mund të kontestohet vetëm para eprorit hierarkik (shih paragrafin 
181 më lartë). Si pasojë, nuk mund të thuhet se ka ndonjë qasje uniforme në 
mesin e shteteve anëtare në lidhje ose me disponueshmërinë e rishikimit ose, 
nëse është e mundur, fushëveprimin e këtij shqyrtimi.

280.Në Angli dhe Uells ka pasur, në kohën përkatëse, një të drejtë që të ketë 
vendime prokuroriale të shqyrtuara gjyqësore nga një gjykatë e pavarur. 
Duke pasur parasysh faktin se, vendimi i prokurorisë në rastin konkret 
është bërë nga një prokuror i lartë i pavarur, duke marrë për herë të parë 
këshilla të pavarura juridike, dhe arsyet për këtë vendim janë shpjeguar 
plotësisht për familjen e të ndjerit, Gjykata nuk gjen asgjë në jurisprudencën 
e saj e cila do të mbështesë pohimin e kërkueses se neni 2 kërkohet nga 
Gjykata Administrative të ketë kompetenca më të mëdha të rishikimit. Në 
çdo rast, Gjykata vëren se në rastin konkret, Gjykata Administrative kishte 
parasysh jurisprudencën e kësaj Gjykate, në veçanti kërkesat e “shqyrtimit 
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të kujdesshëm” të shpallur në Öneryıldız. Për më tepër, ajo nuk ka gjetur 
thjesht se vendimi i prokurorit nuk ka qenë i paarsyeshëm; edhe pse nuk 
kërkohet për të shkuar deri më tani, është thënë shprehimisht se ai u pajtua 
me konkluzionet e prokurorit (shih paragrafin 98 më lartë).

281.Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata nuk e konsideron se objekti i 
shqyrtimit gjyqësor i vendimeve të prokurorisë në Angli dhe Uells mund 
të përshkruhet si një “mangësi institucionale”, e cila ndikon mbi aftësinë e 
autoriteteve vendore për të siguruar që ata që janë përgjegjës për vdekjen e 
z.de Menezes të mbahen përgjegjës.

(Δ) Përfundimi i pjesshëm
282.Prandaj, duke pasur parasysh procedurën penale në tërësi, aplikanti nuk ka 

treguar se ka ekzistuar ndonjë “mangësi institucionale” në drejtësinë penale 
ose sistemin prokurorial e cila mundësoi - ose ka qenë e aftë për të mundësuar 
- për shkelje procedurale të Nenit 2 të Konventës mbi faktet e çështjes në fjalë.

(Iii) Konkluzion i përgjithshëm mbi Nenin 2 të kërkesës së aplikantit
283. Faktet e çështjes në fjalë janë pa dyshim tragjike dhe zhgënjyese për familjen 

e Z. de Menezes në mungesë të ndjekjeve individuale, siç është e kuptueshme. 
Megjithatë, nuk mund të thuhet se “çdo çështje e përgjegjësisë së autoriteteve 
për vdekjen ... u la pezull” (krahasoni, për shembull, Öneryıldız, cituar më 
lartë, § 116, në të cilin nuk ka pasur njohje të përgjegjësisë së zyrtarëve publikë 
për vdekjen e të afërmve të aplikantit). Sapo u konfirmua se zoti de Menezes 
nuk kanë qenë i përfshirë në sulmin në tentativë më 21 korrik 2005, MSHP-
ja pranoi publikisht se ai ishte vrarë gabimisht nga SFO. Një përfaqësues i 
MSHP fluturoi për në Brazil për të kërkuar falje familjes personalisht dhe 
për të bërë një pagesë ex-gratia për të mbuluar nevojat e tyre financiare. Ata 
ishin këshilluar më tej për të kërkuar këshilla të pavarura ligjore dhe siguruan 
se çdo kosto ligjore do të përmbushej nga MSHP. Përgjegjësia individuale e 
policëve të përfshirë dhe përgjegjësisë institucionale të OCPM është shqyrtuar 
më pas më në thellësi nga IPCC, CPS, gjykata penale dhe mjeku ligjor si 
dhe vendimi gjatë jurisë. Më vonë, kur familja e tij ngriti një padi civile për 
dëmet, MSHP-ja ra dakord për një zgjidhje me një shumë të pazbuluar duke 
e  paguar si kompensim.

284. Siç qeveria ka vënë në dukje, ndonjëherë jeta humbet si pasojë e dështimeve 
të sistemit të përgjithshëm se sa gabimi individual që përfshin përgjegjësi 
penale ose disiplinore. Në të vërtetë, në McCann dhe të tjerët, Gjykata ka 
njohur në mënyrë implicite se në operacione komplekse të policisë dështimet 
mund të jetë institucionale, individuale ose të dyja bashkë. Në rastin në fjalë, 
si përgjegjësia institucionale e policisë dhe përgjegjësia individuale e të 
gjithë oficerëve përkatës janë konsideruar me detaje nga IPCC, CPS, gjykata 



609

penale, mjeku ligjor dhe juria. Vendimi për të ndjekur penalisht  OCPM 
si një punëdhënës i punonjësve të policisë nuk ka pasoja, si në ligj si në 
praktikë, duke përjashtuar ndjekjen penale të oficerëve të veçantë të policisë. 
Vendimi për të mos ndjekur penalisht ndonjë oficer individualisht për shkak 
të ndonjë dështimi në hetimin ose tolerance e shtetit apo bashkëpunimin në 
akte të paligjshme; kjo ishte për shkak të faktit se, pas një hetimi të detajuar, 
një prokuror konsideron të gjitha faktet e rastit dhe arrin në përfundimin 
se nuk kishte prova të mjaftueshme kundër ndonjë zyrtari të veçantë 
për të plotësuar testin e pragut të provës në lidhje me çdo vepër penale. 
Megjithatë, dështimet institucionale dhe operacionale janë identifikuar dhe 
rekomandime të hollësishme janë bërë për të siguruar që gabimet që çuan në 
vdekjen e z.de Menezes nuk do të përsëriten. Në shënimet e shqyrtimit CPS 
ka deklaruar qartë se Operacioni Theseus 2 ishte trajtuar keq nga momenti që 
ka kaluar nga komandanti MCDOWALL tek Komandanti Dick; se mungesa 
e planifikimit kishte çuar në vdekjen e Jean Charles de Menezes; dhe se 
dështimet institucionale dhe operacionale ishin “serioze,të shmangshme, dhe 
çuan në vdekjen e një njeriu të pafajshëm”.

285. Këto dështime institucionale kanë rezultuar në dënimin e OCPM për veprat 
penale sipas Aktit të vitit 1974, të cilat kërkuesja nuk i konsideron të jetë 
një vepër mjaft e rëndë për të kënaqur kërkesat procedurale të nenit 2 të 
Konventës. Megjithatë, ky nuk është rast i “një shpërpjesëtimi të dukshëm” 
në mes të veprës së kryer dhe sanksionit të vendosur (shih, për shembull, 
Kasap dhe të tjerë, cituar më lartë, § 59; A. kundër Kroacisë, cituar më 
lartë, § 66,. dhe Ali dhe Ayşe Duran, cituar më lartë, § 66). Rastet në të cilat 
Gjykata gjetur një “shpërpjesëtim të dukshëm” përfshijnë raste në të cilat 
individët janë gjetur fajtorë për krime të rënda, por janë dhënë dënime tepër 
të lehta. Në rastin konkret një prokuror i pavarur ka peshuar të gjitha provat 
në bilanc dhe vendosi se nuk kishte prova të mjaftueshme për të ndjekur 
penalisht OCPM, për vepra sipas Aktit të vitit 1974. Për më tepër, ka gjetur 
se OCPM është fajtor, nuk ka prova para Gjykatës për të treguar se “dënimi” 
(një gjobë prej 175.000 GBP dhe kostot e 385,000 GBP) ishte tepër e lehtë 
për vepra të kësaj natyre.

286. Rrjedhimisht, duke pasur parasysh procedurën në tërësi, nuk mund të thuhet 
se autoritetet vendase kanë dështuar për të përmbushur detyrimin procedural 
sipas nenit 2 të Konventës për të kryer një hetim efektiv në vrasjen e z.de 
Menezes i cili ishte i aftë për të çuar në përcaktimin e fakteve, përcaktimin 
nëse forca e përdorur ishte apo jo e justifikuar në rrethanat dhe identifikimin 
dhe - nëse është e nevojshme - ndëshkimin e përgjegjësve.

287. Në dritën e këtij përfundimi, nuk është e nevojshme për Gjykata të marrë 
parasysh rolin e ndjekjeve penale private apo procedurave disiplinore në 
përmbushjen e detyrimeve procedurale të shtetit sipas nenit 2 të Konventës.
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288. Prandaj, Gjykata konstaton se, në çështjen në fjalë nuk është përmendur 
asnjë shkelje në aspektin procedural të nenit 2 të Konventës.

II. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 3 TË KONVENTËS
289. Kërkuesja u ankua se, vendimi për të mos ndjekur penalisht çdo individ për 

vdekjen e kushëririt të saj gjithashtu përbën shkelje procedurale të nenit 3 të 
Konventës.

290. Në mungesë të ndonjë dëshmie për të sugjeruar se, Zoti de Menezes i ishte 
nënshtruar keqtrajtimit brenda kuptimit të nenit 3, Gjykata e konsideron këtë 
ankesë të pabazuar në kuptimin e nenit 35 § 3 (a) të Konventës.

III. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 13 TË KONVENTËS
       LEXOHET SE BASHKU ME NENET 2 DHE / OSE  3

291. Kërkuesja më tej u ankua se, pasi hetimi për vdekjen e Z. de Menezes ishte i 
paaftë për të çuar në ndjekje penale të çdo individi, ajo ishte mohuar një mjet 
efektiv në lidhje me ankesën e saj sipas Nenit 2 dhe nenit 3.

292.Ndërkohë që thelbi i ankimit të kërkueses është se asnjë individ nuk është 
ndjekur penalisht për vdekjen e kushëririt të saj, Gjykata pohon se duhet të 
merret në konsideratë më shumë në aspektin procedural të nenit 2 të Konventës.

293. Prandaj, Gjykata e konsideron këtë kërkesë të jetë e pabazuar brenda kuptimit 
të nenit 35 § 3 (a) të Konventës.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA
1.  Deklaron, në mënyrë unanime, kërkesën sipas nenit 2 të Konventës të 

pranueshme;
2.  Deklaron, me shumicë votash, pjesën e mbetur të ankimit të papranueshëm;
3.  Vlerëson, nga trembëdhjetë vota me katër, se nuk ka pasur shkelje të pjesës 

procedurale të nenit 2 të Konventës.
Bërë në anglisht dhe frëngjisht, dhe do të dërgohet në një seancë publike në 

Ndërtesën e të Drejtave  të Njeriut, Strasburg, më 30 mars 2016.   

Lawrence Early                                                      Guido Raimondi
    Kancelar                                                                    Kryetar

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

(A) Opinion disident i Gjyqtarëve Karakas, Wojtyczek dhe Dedov;
(B) Mendim mospajtues i gjyqtarit López Guerra.

G.R.A.
T.L.E.
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MENDIMI MOSPAJTUES I PËRBASHKËT I GJYQTARËVE 

KARAKAS, WOJTYCZEK DHE DEDOV

1. Me gjithë respektin nuk pajtohem me shumicën, sepse sipas mendimit tonë 
ka pasur shkelje të Nenit 2 në gjymtyrën procedurale në çështjen në fjalë.

2.  Në rastin konkret kërkuesja nuk është ankuar për shkelje të Nenit 2 në 
gjymtyrën e saj thelbësore. Në lidhje me këtë rast, ka qenë e vendosur 
mes palëve pagesa e kompensimit për familjen e viktimës. Ne theksojmë, 
megjithatë, se ishte rast i sjellë nën gjymtyrën thelbësore të nenit 2, gjykata 
do të kishte për të gjetur shkelje të kësaj dispozite. Çështjet thelbësore dhe 
procedurale janë aq të ndërthurura ngushtë në këtë rast sa është e pamundur 
për të vlerësuar nëse shteti i paditur ka përmbushur detyrimin e tij në bazë të 
pjesës procedurale të nenit 2, pa marrë parasysh dimensionin substancial të 
çështjes.

3.  Në vlerësimin e pajtueshmërisë nga shteti i paditur me detyrimet e tij, është 
e rëndësishme të kihen parasysh standardet ndërkombëtare për përdorimin 
e forcës nga ana e policisë. “Zyrtarët e zbatimit të ligjit mund të përdorin 
forcën vetëm kur është e domosdoshme dhe në masën e nevojshme për 
kryerjen e detyrës së tyre” (neni 3, Kodi i Sjelljes për Zyrtarët e Zbatimit të 
Ligjit, miratuar nga Rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të 
Bashkuara 34/169 të 17 dhjetorit 1979) . “Në përgjithësi, armët e zjarrit nuk 
duhet të përdoret vetëm kur shkelësi i dyshuar ofron rezistencë të armatosur 
ose përndryshe rrezikon jetën e të tjerëve dhe masa më ekstreme nuk janë 
të mjaftueshme për të kufizuar apo kapur shkelësin e dyshuar” (komentin 
zyrtar në nenin 3 të Kodit të Sjelljes ). “Zyrtarët e zbatimit të ligjit nuk do 
të përdorin armë zjarri kundër personave, përveç se në vetëmbrojtje apo 
mbrojtjen e të tjerëve kundër kërcënimit të pashmangshëm për vdekje apo 
lëndim serioz, për të parandaluar kryerjen e një krimi të rëndë që shkakton 
rrezik për jetën, për të arrestuar personin i cili paraqet një rrezik të tillë dhe 
i reziston autoritetit  të  tyre, ose për të parandaluar arratisjen e tij apo të saj, 
dhe vetëm kur mjetet më pak ekstreme janë të pamjaftueshme për t’i arritur 
këto objektiva. Në çdo rast, përdorimi i qëllimshëm vdekjeprurës i armëve 
të zjarrit mund të bëhet vetëm kur është absolutisht i pashmangshëm për të 
mbrojtur jetën “(Parimi 9, Parimet themelore mbi Përdorimin e Forcës dhe 
Armëve të Zjarrit nga Zyrtarët e Zbatimit të Ligjit, të miratuara nga Kongresi 
i Tetë i Kombeve të Bashkuara për Parandalimin e Krimit dhe Trajtimin e të 
Pandehurve, Havanë, Kubë, 27 gusht deri 7 shtator 1990).
Për këto arsye, në qoftë se policia planifikon një operacion i cili mund të 

kërkojë përdorimin e armëve të zjarrit, ata kanë për detyrë të veprojnë me kujdesin 
më të madh dhe në mënyrë të veçantë për të kontrolluar të gjitha informatat 



612

relevante mbi të cilat bazohet plani operacional. Ndërsa planifikon operacionet 
e saj, policia gjithashtu ka detyrimin për të vlerësuar me kujdes alternativat e 
mundshme dhe për të zgjedhur mjetet të cilat sjellin më pak rrezik për jetën dhe 
shëndetin e njerëzve.
4.  Neni 2 i Konventës, siç është interpretuar nga Gjykata, kërkon që shtetet të 

kryejnë një hetim të rasteve të dyshuara të vrasjes së paligjshme nga ana e 
agjentëve të shtetit. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një hetim duhet të jetë i 
aftë për të çuar në përcaktimin e fakteve dhe, sipas rastit, në identifikimin dhe 
dënimin e atyre që janë përgjegjës. E drejta penale, duke përcaktuar veprat 
e veçanta, tregon qëllimin e saktë të një hetimi për vdekjen e një personi 
dhe në veçanti përcakton çështjet specifike të cilat duhet të hetohen. Prandaj, 
cilësia e hetimit varet, para së gjithash, nga cilësia e së drejtës materiale. 
Një hetim do të jetë në gjendje të çojë në identifikimin dhe dënimin e atyre 
që janë përgjegjës vetëm nëse ka dispozita adekuate të ligjit material penal. 
Dispozitat e dëmtuara të ligjit material mund të bëjnë hetim joefektiv nga 
këndvështrimi i nenit 2. Në veçanti, nëse dispozitat kombëtare të ligjit 
penal në lidhje me përdorimin e forcës nga ana e policisë nuk përputhen me 
standardet e Konventës, autoritetet nuk do të jenë në gjendje të hetojnë nëse 
përdorimi i forcës vdekjeprurëse nga policia ishte absolutisht i nevojshëm në 
bazë të nenit 2 të Konventës. Hetimi më pas mund të fokusohet në çështje të 
tjera më pak të rëndësishme nga pikëpamja e Konventës.

5.  Hetimi në rastin në fjalë çoi në përfundimin se, anëtarët e forcave të policisë që 
vranë  Z. de Menezes kishin besuar me të vërtetë se ai ishte gati të shpërthente 
një bombë në nëntokë dhe se ata e kishin të nevojshme, në përputhje me 
rrethanat, për të zmbrapsur një sulm të pashmangshëm terrorist që kërcënonte 
pasagjerët. Vrasja e Z. de Menezes nga pjesëtarë të policisë në këtë mënyrë 
mund të karakterizohet si një akt i kryer në vetëmbrojtje të supozuar. Forca e 
përdorur në vetëmbrojtjen e supozuar nuk është absolutisht e nevojshme.
Neni 2 i Konventës kërkon që e drejta penale duhet të sigurojë mbrojtjen kundër 

përdorimit të tepruar të forcës nga ana e policisë. Kjo kërkesë e kriminalizimit nuk 
do të thotë se çdo përdorim i forces, i cili nuk është absolutisht i nevojshëm, duhet 
të sjellë përgjegjësi penale. Një person do të mbajnë përgjegjësi penale vetëm 
nëse faji personal mund të shfaqet. Kjo nuk do të jetë vetëm për të penalizuar 
aktet e kryera në vetëmbrojtje të supozuar, nëse gabimi faktik ishte i justifikuar 
në rrethana të veçanta dhe personi përgjegjës nuk mund të qortohet për këtë. Në 
të njëjtën kohë, sipas mendimit tonë, Neni 2 i Konventës kërkon nga shteti për 
të kriminalizuar vetëmbrojtjen e supozuar për aq sa gabimi faktik nuk ishte i 
justifikuar për rrethanat dhe autori nuk mund të fyet për të. Nëse aktet e vrasjes 
për vetëmbrojtje të supozohen bazohen në një gabim të pajustifikuar e nuk janë 
të kriminalizuara siç duhet dhe të dënohen sipas ligjit të brendshëm, ekziston një 
rrezik serioz se policia mund të përdorë forcë të tepruar me efekt vdekjeprurës.
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Gjykata ka vendosur standarte në vijim të cilat janë relevante për vlerësimin 
e rasteve të vetëmbrojtjes së supozuar :

“Përdorimi i forcës nga agjentët e shtetit në ndjekje të një prej qëllimeve të 
përkufizuara në paragrafin 2 të nenit 2 të Konventës mund të arsyetohet në bazë 
të kësaj dispozite, ku është bazuar në një besim të sinqertë i cili është perceptuar, 
për të mirë .. arsye, të jetë i vlefshëm në atë kohë, por që më pas rezulton të jetë i 
gabuar “(shih McCann dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar, më 27 shtator 
1995, § 200, Seria A nr. 324, theksimi i shtuar; shih gjithashtu: Andronicou dhe 
Constantinou k. Qipros, 9 tetor 1997 § 192, Raportet e Gjykimeve dhe vendimeve 
1997-VI; Brady kundër Mbretërisë së Bashkuar (dhj.), nr. 55151/00, 3 prill 
2001;.. Bubbins kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 50196/99, §§ 138 dhe 139, 
GJEDNJ 2005-ës II,. dhe Giuliani dhe Gaggio kundër Italisë [GC], nr. 23458/02, 
§§ 178-179, GJEDNJ 2011;. shih gjithashtu mendimin alternativ të  gjyqtarit 
Pinto de Albuquerque në Trévalec k. Belgjikës, nr. 30812/07, 14 qershor 2011).”

Sipas kësaj qasjeje, e drejta penale kombëtare për vetëmbrojtje të supozuar 
është në përputhje me nenin 2 në qoftë se ajo parashikon dy kushte kumulative 
për përjashtimin nga përgjegjësia penale: një element subjektiv (një besim të 
sinqertë i cili më pas rezulton të jetë i gabuar, ose, me fjalë të tjera, gabim aktual 
për rrethanat faktike) dhe një objektiv (ekzistenca e arsyeve të mira për të cilat 
besimi është perceptuar të jetë i vlefshëm në atë kohë, ose, me fjalë të tjera, 
ekzistenca e arsyeve objektive për të justifikuar gabimin). Veprimet e kryera në 
vetëmbrojtje të supozuar mund të përjashtohen nga përgjegjësia penale nëse këto 
dy kushte përmbushen bashkarisht. Megjithatë, në rastin konkret shumica duket 
se riinterpreton jurisprudencën ekzistuese duke e vënë theksin në elementin 
subjektiv dhe duke pakësuar rëndësinë e elementit objektiv. Sipas mendimit tonë, 
një qasje e tillë nuk është e pranueshme. Ajo vë jetën e qytetarëve në rrezik në 
kontekstin e operacioneve policore, për shkak se veprimet e kryera nga policia në 
vetëmbrojtje të supozuar, si rezultat i neglizhencës së madhe mund të bëhet imun 
nga përgjegjësia penale.

Për më tepër, mbrojtja efektive e të drejtës për jetë sipas nenit 2 të Konventës 
kërkon gjithashtu se e drejta penale duhet të sigurojë mbrojtjen kundër 
neglizhencës së madhe në përgatitjen dhe kryerjen e operacioneve të policisë në 
të cilën forca është përdorur.
6.  Testi i aplikueshëm në ligjin anglez për të justifikuar vetëmbrojtjen e 

supozuar është subjektiv: “A besoi zyrtari ndershmërisht dhe sinqerisht se 
ishte e nevojshme që ai të përdorë forcën në mbrojtje të vetvetes dhe / apo të 
tjerëve?” (Shih paragrafin 249 e gjykimit). Për këtë arsye, hetimet në rastin në 
fjalë duhet t’i përgjigjeshin pyetjes nëse policët e përfshirë me ndershmëri dhe 
me të vërtetë besonin se, zoti de Menezes ishte gati të shpërthente një bombë. 
Megjithatë, pyetja e rëndësishme e cila duhet të jetë hetuar dhe përgjigja në 
rastin konkret ishte nëse, besimi i oficerëve të policisë se një bombë ishte 
gati për të shpërthyer ka qenë i justifikuar në rrethanat. Hetimi duhet të kishte 
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vendosur nëse gabimi i çdo zyrtari të përfshirë, duke përfshirë edhe ata që 
kanë drejtuar tërë operacionin, ishte i justifikuar. Për më tepër, arsyeshmëria 
e këtij besimi duhet të ketë qenë vlerësuar në kuadër të detyrave të policisë 
për të ushtruar me kujdes maksimal në përgatitjen e operacioneve të cilat 
potencialisht mund të sillnin përdorimin e forcës vdekjeprurëse. Për shkak të 
përmbajtjes së ligjit përkatës material, në rrethanat e kësaj çështjeje hetimi 
nuk fokusohet në këto çështje të rëndësishme. Prandaj, në rrethanat e rastit, 
përdorimi i forcës nga policët në fjalë nuk është hetuar në mënyrë adekuate 
dhe hetimi nuk ishte në gjendje të çonte në ndëshkimin e atyre të përfshirë në 
përdorimin e forcës së tillë. Në përgjithësi, sipas ligjit anglez hetimi nuk do të 
jenë i përshtatshëm dhe nuk do të jetë gjithmonë në gjendje për të udhëhequr 
dënimin në rastet kur oficerët e policisë të përdorin forcën vdekjeprurëse në 
vetëmbrojtje të supozuar.

7.  Ne gjithashtu, do të donim të  tërhiqnim vëmendjen në një tjetër element të 
rëndësishëm faktik në rastin konkret. Ngjarjet tragjike të rastit u zhvilluan 
në kuadrin e një operacioni të para-planifikuar të policisë. Ishte detyrë e 
policisë që të shpikte një plan realist veprimi i cili do ta bënte të mundur 
për të arrestuar të dyshuarin pa përdorur forcën vdekjeprurëse. Duket se, 
zoti de Menezes mund dhe duhet të jetë arrestuar nga policia menjëherë pas 
largimit nga shtëpia e tij. Ajo ishte fakti se, policët pritën deri sa ai të hynte në 
nëntokës që shkaktuan gjendjen e alarmit që mund të përmbante një kërcënim 
të supozuar në jetën e një numri të madh të njerëzve. Me fjalë të tjera, rreziku 
i supozuar u ngrit për shkak të vonesës në reagimin nga ana e policisë. Ky 
faktor është gjithashtu i një rëndësie primare për vendosjen e përgjegjësisë 
personale penale nga ana e individëve të përfshirë. Edhe duke supozuar se 
zoti de Menezes vërtetë mbante një bombë, reagimi i vonuar i punonjësve 
të policisë nuk mund të konsiderohet absolutisht i nevojshëm, për shkak se 
duket se, i dyshuari mund të ishte arrestuar shumë më herët. Sipas mendimit 
tonë, ky aspekt i çështjes po ashtu nuk është hetuar siç duhet, për qëllim të 
vendosjes së përgjegjësisë penale nga ana e individëve të përfshirë.

8.  Ne konstatojmë se, në rastin konkret, janë krijuar procedura penale kundër 
shërbimit policor. Procedura penale kundër personave juridikë mund të jetë 
e dobishme për vërtetimin e fakteve. Megjithatë, Konventa kërkon që ligji 
penal duhet të sigurojë ndëshkimin e individëve dhe se një hetim duhet të jetë 
në gjendje të çojë në dënim të tillë. Sipas Konventës, përgjegjësia penale e 
personave juridikë nuk mund të zëvendësojë përgjegjësinë penale të individëve. 
Në këtë rast, përgjegjësia penale e shërbimit policor, si e tillë, nuk është e 
mjaftueshme për të përmbushur kriteret e Konventës. Për më tepër, pakujdesia 
nga ana e personit juridik gjithmonë rrjedh nga sjellje të individëve të veçantë. 
Është e vështirë për të kuptuar se, në rastin konkret, personat përgjegjës për 
neglizhencën nuk mund të ndiqen penalisht sipas ligjit anglez.
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9.  Në vlerësimin e efektivitetit të përgjithshëm të hetimit, duhet pasur parasysh 
mendimi ynë për disa gabime të rëndësishme të kryera nga hetuesit në fillim. 
IPCC ka shprehur shqetësimin e saj në lidhje me vonesën në dorëzimin e 
skenës dhe hetimit ndaj saj, dhe për faktin se Charlie 2 dhe Charlie 12 ishin 
lejuar të ktheheshin në bazën e tyre, të rifreskonin veten e tyre, të japin dhe 
të shkruajnë shënimet e tyre së bashku (shih paragrafin 69 të vendimit). Këto 
gabime mund të kenë ndikuar në fazat e mëvonshme të hetimit.
Vlen të përmendet këtu se, Gjykata e ka bërë këtë vlerësim në rastin e Makbule 

Kaymaz k. Turqisë (jo 651/10, § 141, 25 shkurt 2014; përkthim origjinal nga 
frengjishtja.).:

“Gjykata vëren që në fillim se ... policët e implikuar në incident nuk janë 
intervistuar nga prokurori publik deri më 4 dhjetor 2004, më shumë se dhjetë ditë 
pas ngjarjeve. Për më tepër, ata nuk u mbajtën larg pas incidentit dhe u thirrën për 
të dëshmuar në kontekst të hetimit administrativ para se prokurori t’i përfshijë. 
Në lidhje me këtë, Gjykata rithekson se në Bektas dhe Özalp (cituar më lartë, § 
65, shtatë ditë pas incidentit) dhe Ramsahai dhe të Tjerët (cituar më lartë, § 330, 
tre ditë pas incidentit) ajo u shpreh se vonesat të tilla nuk krijuan vetëm një pamje 
të bashkëpunim ndërmjet autoriteteve gjyqësore dhe policisë, por mund të çojnë 
të afërmit e viktimave - dhe publikut në përgjithësi - të besojnë se pjesëtarët e 
forcave të sigurisë veprojnë në një vakum dhe kështu autoritetet gjyqësore nuk 
kanë qenë të përgjegjshëm për veprimet e tyre. Në rastin konkret, edhe pse nuk 
ka asnjë tregues se, policët në fjalë kanë komplotuar me njëri-tjetrin ose me 
kolegët e tyre nga policia Mardin, vetë fakti se hapat e duhura nuk janë marrë 
për të zvogëluar rrezikun e marrëveshjeve të tilla të fshehta me një mangësi të 
rëndësishme në përshtatshmërinë e hetimit (shih Ramsahai dhe të tjerët, cituar 
më sipër, § 330). “
10. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një hulumtim në bazë të nenit 2 të Konventës 

duhet të jetë i shpejtë. Ky kriter nuk është plotësuar në rastin konkret. Komiteti 
për të Drejtat e Njeriut të Kombeve të Bashkuara ka deklaruar më poshtë në 
Vëzhgimet Përfundimtare të saj, të lëshuar më 30 korrik 2008, në raportin 
e paraqitur nga Mbretëria e Bashkuar në bazë të nenit 40 të Konventës 
Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike;
“Komiteti është i shqetësuar për ngadalësinë e procedurave të hartuara për të 

vendosur përgjegjësinë për vrasjen e Jean Charles de Menezes dhe në rrethanat në të 
cilat ai u qëllua nga policia në stacionin hekurudhor nëntokësor Stockwell (Neni 6).

Shteti palë duhet të sigurojë që rezultatet e jurisë  dhe hetuesit, për shkak se 
fillojnë në shtator të vitit 2008, janë ndjekur fuqishëm, duke përfshirë në çështjet 
e përgjegjësisë individuale, dështimet e inteligjencës dhe trajnimin e policisë. 
“(CCPR dokumenti / C / GBR / CO / 6 , paragrafi 10, theksi në origjinal)

Shumë vite kanë kaluar pas ngjarjeve para se të fillonte një hetim i tillë. Ne 
nuk mund të pajtohemi me vlerësimin e shumicës se, kriteri i shpejtësisë është 
përmbushur në rastin konkret.
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11. Kërkuesja u ankua për provë për ndjekje në rastet e vetëmbrojtjes së supozuar. 
Sipas ligjit anglez, një person i prokurorisë do të sillet vetëm nëse dënimi 
është “më shumë gjasa se jo” (shih paragrafët 164 dhe 265 të vendimit). 
Shumica referohet në arsyetimin për një raport interesant krahasues- të ligjit 
për këtë çështje (shih paragrafët 176 dhe 269 të vendimit). Ne konstatojmë në 
këtë lidhje se analiza e të dhënave krahasuese të ligjit të çon në përfundimin 
se, testi i aplikuar sipas ligjit anglez për ndjekje është qartësisht më i rreptë 
se sa në shtetet e tjera palë të Konventës. Një test i tillë i rreptë mund pengojë 
ndjekjen dhe dënimin e një personi që ka kryer një vepër penale në qoftë se 
perspektivat e suksesit nuk vlerësohet si duhet nga prokurori. Ekziston një 
rrezik serioz që rastet e vijës kufitare do t’i shpëtojnë një vlerësimi të pavarur 
gjyqësor. Si rezultat, akte të caktuara që përfshijnë përdorimin e tepruar të 
forcës nga policia mund të mbulohen nga një imunitet de facto nga ndjekja 
penale. Sipas mendimit tonë, për hir të mbrojtjes efikase të së drejtës për jetë, 
nëse ka dyshime serioze në lidhje me legjitimitetin e forcës vdekjeprurëse 
të përdorur nga policia në vetëmbrojtjen aktuale apo të supozuar, vendimi 
përfundimtar për çështjen e përgjegjësisë penale duhet të jetë në të majtë të 
gjykatave.

12. Ne pajtohemi me shumicën se, në rastin konkret, nuk ishte me të vërtetë një 
hetim i cili sqaronte shumë aspekte përkatëse të rrethanave faktike dhe nxiste  
reforma të rëndësishme në polici. Megjithatë, sipas mendimit tonë, kombinimi 
i faktorëve të ndryshëm të përmendur më lart çuan në një situatë në të cilën 
vdekja e një personi të pafajshëm nuk është hetuar siç duhetn në përputhje 
me standartet e Konventës. Hetimi i kryher nuk ishte në gjendje të çonte në 
krijimin e përgjegjësisë penale individuale, siç kërkohet nga Konventa.

13. Në fund, ne do të donim të theksonim shkurtimisht se, shumica konsideron se, 
kërkesa në lidhje me shkeljen e pretenduar të nenit 13 të Konventës lexohet 
së bashku me nenet 2 dhe / ose 3 është qartazi e pabazuar brenda kuptimit 
të nenit 35 § 3 (a ) të Konventës. Gjyqtarët Karakaş dhe Dedov votojnë me 
shumicë në këtë pikë. Gjykatësi Wojtyczek konsideron se, arsyetimi për 
këtë çështje nuk është bindës. Sipas tij, kjo pjesë e kërkesës duhet t’i ishte 
komunikuar palëve dhe të shqyrtohej nga Gjykata.
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MENDIMI I PAKICËS I GJYQTARIT LOPEZ GUERRA

1.  Jam dakord me gjykimin e Dhomës së Lartë. Unë konsideroj se, në këtë 
rast, autoritetet e Mbretërisë së Bashkuar nuk ishin në përputhje me kërkesat 
procedurale që rrjedhin nga neni 2 i Konventës për të kryer një hetim adekuat 
në përgjegjësinë e agjentëve të shtetit të përfshirë në vrasjen e Z. Jean Charles 
de Menezes.
Pikënisja dhe baza për mosmarrëveshje sipas gjykimit tim e Dhomës së Lartë 

është se, nuk ka përgjegjësi individuale që rrjedh nga fakti themeluar, njohur 
nga agjencitë e Mbretërisë së Bashkuar, se ka pasur mangësi serioze në të gjitha 
aspektet e operacionit policor që rezulton në vdekjen e Z. de Menezes .

Faktet janë paraqitur në mënyrë adekuate në gjykim, por unë e konsideroj të 
domosdoshme të theksohen disa aspekte kryesore.
2.  Të dyshuarit e shpërthimeve të mëparshme në qytetin e Londrës mendohet 

të jetojnë në një apartament në 21 Scotia Road në Londër. Për të identifikuar 
dhe arrestuar ata në mënyrë të sigurtë, u krijua një strategji që konsiston në 
ndjekjen e personave të lënë në ato objekte, në mënyrë që t’i sfidojnë dhe 
ndalojnë ata. Oficerët në krye të operacionit do të mbështeten nga një grup i 
zyrtarëve të veçantë të trajnuar të armëve të zjarrit (SFO).
Në këtë rast, i gjithë operacioni shkoi keq. Kur Z. de Menezes (një shtetas 

brazilian në 17 Scotia Road, me asnjë lidhje me bombardimet) u largua nga 
banesa e tij, njësia mbështetëse e Policisë Metropolitane të Krimit Specialist dhe 
Operacionet e Degës (SO19) nuk kishte ardhur ende. Si rezultat, zoti de Menezes 
nuk u ndalua. Ai u ndoq për më shumë se gjysmë ore nga rruga Scotia drejt 
stacionit nëntokësor Stockwell. Faktet e rastit tregojnë se, gjatë kësaj kohe grupi 
mbikqyrës nuk e kishte identifikuar zotin de Menezes si i dyshuar terrorist. Në 
stacionin Stockwell, ndërsa në një tren nëntokësore, dy anëtarë të ekipit SO19 e 
qëlluan atë disa herë dhe e vranë.
3.  Mangësitë e operacionit u deklaruan gjerësisht në një raport nga Komisioni 

Ankesave të Policisë së Pavarur (IPCC). Raporti arriti në përfundimin (shih 
paragrafin 66 të aktgjykimit të Dhomës së Lartë) që në rrjedhën e hetimeve 
ishin ngritur shqetësime të rënda, në lidhje me efektivitetin e reagimit të 
policisë, duke identifikuar një numër të metash që kanë të bëjnë me fazat e 
ndryshme të operacionit që rezultuan në vdekjen Z. de Menezes.

4.  Megjithatë, pavarësisht nga ky raport i detajuar dhe i gjerë, nuk ka përgjegjësi 
individuale për vdekjen e tij. Kjo është veçanërisht e çuditshme, duke pasur 
parasysh se përgjegjësia penale institucionale për vdekjen e z.de Menezes u 
gjet në një vendim të gjykatës që deklaron se Zyra e Komisionerit të Policisë së 
Mitropolisë (OCPM) kishte shkelur seksionet 3 dhe 33 të Aktit për Shëndetin 
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dhe Sigurinë 1974 , që i ekspozonte palët e treta ndaj rreziqeve për shëndetin 
dhe sigurinë e tyre. Akuzat ishin të drejtuara ndaj OCPM si institucion, nuk 
ka përgjegjësi të vendosur në ato procedura në lidhje me individët.

5.  Pavarësisht nga kjo gjetje e të metave të rënda organizative, vendime të tjera 
me kusht një përjashtimi i pwrgjithshwm nga çdo përgjegjësi individuale. 
IPCC vendosi të mos ndjekë veprime disiplinore kundër ndonjërit prej 
njëmbëdhjetë oficerëve të vijës së frontit apo të mbikëqyrjes së përfshirë në 
operacion (shih paragrafët 74 dhe 135 të vendimit). Për më tepër, IPCC nuk 
ka dhënë ndonjë rekomandim për oficerët e lartë të përfshirë në operacion për 
tu përballur me procedura disiplinore.
Të gjithë personat që marrin pjesë në operacion që rezultuan në vdekjen e 

z.de Menezes nuk ishin pa asnjë lloj përgjegjësie disiplinore; ata ishin gjithashtu 
të përjashtuar nga ndjekja penale. Më 17 korrik 2006, Prokuroria e Shërbimit të 
Mbretërisë (CPS) vendosi se, asnjë individ nuk duhet të ndiqet penalisht në lidhje 
me vdekjen e Z. de Menezes. Ky vendim u konfirmua nga zyra e Drejtorit të 
Prokurorisë Publike (DPP) më 8 prill 2009 (shih paragrafin 133 të aktgjykimit), 
pasi konsiderohet se nuk kishte prova të mjaftueshme për të ndjekur penalisht 
çdo individ.
6.  Është e vështirë për të kuptuar se si është e mundur për të vendosur se, një 

institucion (në OCPM) ishte penalisht përgjegjës (siç gjykohet në një gjykatë të 
ligjit) dhe, pavarësisht kësaj, për të përjashtuar (si pasojë e vendimeve të të IPCC 
dhe CPS) të gjitha përgjegjësitë disiplinore dhe për të penguar çdo hetim efektiv 
për përgjegjësinë penale të anëtarëve individualisht  të atij institucioni.

7.  Nën dritën e rrethanave të këtij rasti, nuk ka asnjë justifikim për dështimin 
e Mbretërisë së Bashkuar për të përmbushur detyrimet e saj që dalin nga 
dimensioni procedural i nenit 2 të Konventës, siç përcaktohet në mënyrë të 
vazhdueshme në jurisprudencën e Gjykatës - është detyrimi për të kryer një 
hetim efektiv për të krijuar rrethanat që çojnë në humbjen e qëllimshme të 
jetës dhe për të përcaktuar dënimin e mundshëm për ata që janë përgjegjës për 
vdekjen. Raporti i IPCC-së duke pranuar mangësi serioze në funksionimin 
e policisë dhe gjykimin e  gjetjes së OCPM penalisht përgjegjës, dha në 
mënyrë të qartë një bazë të arsyeshme për të hetuar përgjegjësitë e mundshme 
individuale për këto mangësi organizative, pasi organizatat nuk veprojnë në 
mënyrë të pavarur prej anëtarëve të tyre.

8.  Nuk mund të konkludohet se, detyrimi pozitiv i Mbretërisë së Bashkuar u kap 
vetëm për faktin se autoritetet në krye të hetimeve fillestare (IPCC), dhe ato që 
vendosën të mos ndiqet penalisht (CPS) janë konsideruar të jenë autoritete të 
pavarura për qëllimet e nenit 2 të Konventës (shih paragrafin 262 të vendimit 
të Dhomës së Lartë). Pavarësia, në vetvete, nuk është e mjaftueshme për 
të garantuar ekzistencën e një hetimi efektiv. Në këtë rast, ajo që mungon 
është se, të gjitha garancitë e tjera që rrjedhin nga procedura gjyqësore, në 
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të cilat prova është ekzaminuar publikisht, me ndërhyrjen e të gjitha palëve 
të prekura, në mënyrë që përgjegjësit mund të përcaktohen në përputhje me 
rrethanat. Kjo ishte ajo që aplikanti kishte kërkuar kur ajo e pyeti DPP për të 
shqyrtuar vendimin e mëparshëm, për të mos ndjekur penalisht: për të siguruar 
ushtrimin e procedurave gjyqësore me të gjitha garancitë e duhura procedurale, 
të cilat shkojnë më tej se pavarësia e një organi administrativ hetues.

9. Në aspekte të tjera, ekzistenca e një praktike që autorizon shërbimin e prokurorisë, 
për të sjellë procedura penale në bazë të probabilitetit të arritur një vendim (e 
ashtuquajtura prova Manning) nuk është në vetvete një arsye e mjaftueshme 
për të dështuar në përcaktimin e përgjegjësisë, në procedurat gjyqësore, për një 
vdekje të qëllimshme. Pyetja për Gjykatën tonë nuk ishte për të ditur  nëse testi 
Manning përputhej me kërkesat e Konventës, por nëse zbatimi i këtij testi në 
këtë rast specifik përfaqëson dështimin për tu pajtuar me obligimet procedurale 
sipas nenit 2 të Konventës - që është, vendimi i SPV për të mos sjellë procedurën 
penale kundër individëve të përfshirë në operacion.

10. Gjykimi i Dhomës së Lartë pranon arsyeshmërinë e testit Manning; por 
Dhoma e Lartë në thelb merr parasysh kërkesën e saj për të dy punojësit e SFO 
(Charlie 2 dhe Charlie 12), të cilët vranë z.de Menezes. Përgjegjësia e këtyre 
dy oficerëve nuk është, megjithatë, e vetmja apo edhe çështja kryesore në 
këtë rast, i cili ka të bëjë me përgjegjësitë e të gjithë atyre që janë përfshirë 
në operacionin policor dhe mangësitë në planifikimin dhe ekzekutimin e tij. 
Edhe duke pranuar se ka pasur një perceptim subjektiv të rrezikut të madh, 
duke justifikuar një besim të sinqertë në një situatë të vetëmbrojtjes nga ana 
e të dy oficerëve të SFO, pyetja themelore mbetet në lidhje me përgjegjësinë 
e pjesëmarrësve të tjerë në operacion - që është, nëse perceptimi fatal 
subjektiv i SFO “ishte rezultat i veprimeve të mëparshme ose mosveprimeve 
të individëve të tjerë, dhe e udhëzimeve të gabuara ose të mangëta që ishin 
marrë si rezultat i keqmenaxhimit të një incidenti të rëndë, në të cilin jeta e 
njerëzve ishte në rrezik, dhe në konferencën gjatë së cilës SFO “ka treguar që 
nga fillimi se” një e shtënë e rëndësishme mund të merrej “(shih paragrafin 
26 të vendimit).

11. Në rrethana të tilla, që përfshin subjekte të shumta dhe veprime në nivele të 
ndryshme, duke shkaktuar rrezik të konsiderueshëm për jetën e njeriut dhe 
të metave të mëdha të gjetura, një hetim i plotë i përgjegjësive të mundshme 
individuale për këto mangësi nuk duhet të ishte përjashtuar, në bazë të një 
testi të supozuar në fuqi, vetëm për disa aspekte të operacionit policor. Në 
praktikë, mungesa e një hetimi të tillë, me të gjitha garancitë e duhura të 
procedurave kundërshtuese dhe publike, duke i dhënë efektivisht imunitet 
atyre që janë përgjegjës për gabime të rënda dhe të pranuara duke rezultuar 
në vdekjen e Z. de Menezes.


